
Se hur Carhartt införde ett standardmässigt 
ledarskapsspråk på alla nivåer i organisationen.

Skapa ett Ledarskapsarv

En framgångssaga med:



”Carhart, ett företag med 129 år i ryggen, har verkligen 
stått emot tidens tand. I takt med att världen förändrats 
har man följt med i utvecklingen – från ångans och 
stålets tidevarv fram till dagens avancerade teknik. 
Ledarskap som var inriktat på medarbetarnas framgång 
styrde Carhartt genom kulturella och organisatoriska 
förändringar, samtidigt som en familjeorienterad 
och teamcentrerad organisationskultur hela tiden 
upprätthölls.

ETT LEDARSKAPSARV
Under 2013 genomgick Carhartt ett kulturskifte när 
en ny ordförande valdes och nya talanger kom in i 
organisationen. De insåg att även om verksamheten 
blomstrade, saknade man den uppslutning på 
ledarskapsnivå som är nödvändig för att fortsätta driva 
företaget framåt och upprätthålla arvet från Carhartt.

I takt med att organisationen växte togs initiativ för 
att främja ett arv av effektivt ledarskap med syftet 
att forma företagets framtid. Carharrt inledde ett 
samarbete med ett oberoende konsultföretag för 
ledarskapshandledning, bedömningar av arbetssökande 
och andra projekt inom kulturell transformation 
för ledare inom företaget. För att få alla ledare i 
projekten att verka i samklang, gick man vidare 
med individuell handledning för att lägga tonvikt på 
ledarskapsaspekten. Efter att grundligt ha gått igenom 
flera ledarskapsmodeller, implementerade Carhartt 
Everything DiSC Work of Leaders® i organisationen.
 
Konsultföretaget var också en auktoriserad Everything 
DiSC®-partner och exklusiv leverantör av denna 
kraftfulla arbetsplatslösning. Detta konsultföretag 
samarbetade med Carhartt för att ta fram ett anpassat 
ledarskapsutvecklingsprogram med utgångspunkt i 
Work of Leaders. Den här lösningen fokuserar på att 
förbättra ledarskapsförmågan, genom att förse ledarna 
med ramar för att skapa en vision, skapa uppslutning 
och gå i bräschen för genomförande, så att de på ett 
effektivt sätt kan leda en grupp mot önskat resultat. 
Den starka grund som Work of Leaders kan ge ledare 
på alla nivåer vad avser beprövade rutiner inom 
ledarskap,bygger på fyra års utvecklingsarbete 
med hjälp av 300 ämnesexperter från mer än 150 
organisationer.

LEDARSKAPSSPRÅKET
Carhartts ledarskapsprogram blev en av företagets 
största investeringar i kompetensutveckling för 
medarbetarna. Med hjälp av konsultföretagets 
expertis utvecklade Carhartt ett robust, kohortbaserat 
program som kopplade samman modellen kring vision, 
uppslutning och genomförande med strategiska initiativ 
och verkliga arbetsprojekt. På så sätt blev det lättare 
för kursdeltagarna att aktivt tillämpa sina kunskaper i 
realtid. 

Carhartt lanserade programmet med en pilotgrupp. 
Efter att ha sett den inverkan programmet hade på 
pilotgruppens kommunikation och effektivitet, blev 
företagets ledningsgrupp tidiga förespråkare för Work 
of Leaders. De beslöt sig för att expandera programmet 
globalt. Programmet ändrade synsättet på ledarskap 
på alla nivåer i organisationen. ”Det här handlar inte 
om att gå från A till B ... Det rör sig snarare om en 
cirkulär process”, sa Nick Foote, utbildningsansvarig. 
”Du kanske uppnår den uppslutning som var målet, och 
behöver därefter återgå till visionen. Eller så kanske du 
lyckas med genomförandet, men behöver i slutändan 
ändå få uppslutning tre eller fyra gånger innan allt är 
klart. Vid sådana tillfällen är det både spännande och 
frustrerande på samma gång, eftersom vi aldrig såg 
processen som något annat än en rak linje från A till B.

Den praktiska tillämpningen och de fortlöpande 
implementeringsinsatserna som Carhartts talent 
management-team och konsultföretaget gjorde, bidrog 
till att programmet blev brett integrerat i organisationen.

Från det att verksamheten växte från två symaskiner med fem medarbetare till 
dagens globala verksamhet med 4 700 medarbetare över hela världen, fortsätter 
Carhartt att vara tongivande i branschen. Detta ikoniska varumärke har vuxit stadigt 
alltsedan 1889 och vidarefört det arv som efterlämnades av grundaren Hamilton 
Carhartt. Även om företaget är mest känt för sina högkvalitativa klädesplagg, sträcker 
sig deras fortsatta framgång långt utöver bara arbetskläder.
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Mellan varje läromodul höll de seniora ledarna 
rundabordssamtal med varje kohort för att sätta 
begreppen i sitt sammanhang, och ställde sig frågor 
som: ”Ska vi verkligen göra det här? Hur bör vi göra det? 
Hur kan vi bli bättre?”

”Det som händer utanför utbildningen är precis lika 
viktigt som det som händer i utbildningen”, sa Chuck 
Jozwiak, chef för talent management-teamet. Tiden 
mellan varje modul var avgörande för läroprocessen. 
Ledarna omsatte vad de lärt sig i praktiken och 
upptäckte områden där de behövde korrigera och 
förtydliga sin förståelse av Work of Leaders-programmet.

Det dröjde inte länge förrän skeptikerna blev till Work 
of Leaders-ambassadörer utan att de ens insåg det. 
Det gemensamma språket kom att bli en självklar del 
i deras dagliga interaktioner. Ledarna började anpassa 
sina beteenden efter den förestående uppgiften, t.ex. 
utbyta perspektiv när det var nödvändigt att skapa 
uppslutning. ”När någon använder språket oprovocerat 
blir det bara starkare. Vårt nästa steg tar upp hur vi ska 
fortsätta att främja det”, sa Foote. 

”Innehållet talar för sig självt. Jag gick in i 
utbildningslokalen och muttrade över att jag skulle 
behöva vara utan min smartmobil och bärbara dator i 
tre dagar. Men efteråt lämnade jag utbildningen med 
varaktiga vänskapsrelationer. Vi insåg att vi alla är 
människor av kött och blod, vilket i sig gjorde att vi 
ökade vår insikt, sade William Hardy, senior vice vd för 
Supply Chain. 

UTVECKLAS UTANFÖR UTBILDNINGEN I 
KLASSRUMMET
Everything DiSC® har blivit standardläroverktyget i 
hela organisationen. Varje nyanställd som börjar hos 
Carhartt får sätta sig in i DiSC® så att han/hon kan 
utveckla språket i takt med att medarbetaren växer 
inom företaget. ”Vi har blivit bättre på att analysera 
talanger och ge människor chansen att lära och växa 
internt”, sa Foote.

Work of Leaders har blivit djupt förankrat i hela 
organisationen och reflekteras även i företagets 
modell för ledarskapskompetens, kärnvärden och 
utvecklingssamtal med medarbetare. Detta intensiva 
fokus på ledarskap har gjort det möjligt för Carhartt att 
främja talanger inifrån organisationen och förbereda 
sina framtida ledare på framgång. 
”Programmet hjälper nya ledare att förstå sina 
styrkor och möjligheter i början av karriären. De 
börjar se skillnader i personlighetsstilar samt få ökad 
självkännedom och får de insikter som behövs för att 
kunna leda större grupper på ett effektivt sätt. Vision, 
uppslutning och genomförande är avkastningen, medan 
människors interaktion med varandra är de insatser 
som är så värdefulla”, sade Paul Hundhammer, vice vd 
för säljavdelningen.

Alltmedan denna upptäcktsfärd fortsätter har en unik 
bieffekt av Work of Leaders-programmet uppstått. 
Medarbetare på olika avdelningar knyter kontakter 
med varandra, samt hittar likasinnade och interna 
resurser långt efter deras inledande Work of Leaders-
utbildning. Ledarskapsteamet fortsätter att bevittna 
hur unika problemlösningsförmågor utvecklas på en 
global skala. Ledare på alla nivåer ‒ från fabrikschefer, 
logistikchefer och handelsdirektörer till bolagsdirektörer 
‒ har tagit del av programmet. Arbetsledarna har begärt 
att få utbildning och väntar ivrigt på att få utnyttja 
möjligheten att förbättra sin ledarskapsförmåga.

Carhartt använder även modellen för att stimulera 
den strategiska planeringsprocessen och underlätta 
prioriteringen av resurser, vilket leder till starkare 
genomföranden av kritiska arbeten. Work of Leaders har 
bidragit till att fördjupa medarbetarnas engagemang, 
vilket är ett av Carhartts strategiska initiativ. Ledarna 
på Carhartt använder modellen för att realisera detta 
initiativ ‒ att få medarbetarnas deltagande, samt 
göra dem motiverade och få dem att  engagera sig i 
företagets mål och värderingar så att de känner sig 
delaktiga i företagets framgångar.

”Det här återspeglas i hur Carhartts kunder arbetar. 
Det återspeglas även i hur medarbetarna hos Carhartt 
kommunicerar”, sa Jozwiak. ”Vi har fortfarande mycket 
att vänta oss framöver. Vi började med ett koncept, ett 
språk, en modell, en bok. Nu har det blivit så mycket 
mer och bara fortsätter att utvecklas.”

”Det här återspeglas i hur Carhartts 
kunder arbetar. Det återspeglas 
dessutom i hur Carhartt-
medarbetarna kommunicerar.”

— Chuck Jozwiak
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