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LEDELSE Stilen er direkte, åben og kontant. Flemming Frandsen, 42 år, har tre gange gjort tabsgivende virksomheder i hi-fi-branchen til

vindere. Han begyndte som elev for 22 år siden og er nu adm. direktør for samme virksomhed med en omsætning på over en halv mia.

Direktøren vil spille med
Selskabet havde et minus på 20 mio.
kr. og en ledergruppe, som var på vej
væk. Dette gjaldt også Flemming
Frandsen, som i mellemtiden var
blevet direktør for det nystartede
AudioNord Distribution med ansvar
for at effektivisere logistikken.
»Jeg kunne ikke samarbejde med
den daværende koncerndirektør. Vi
var begge stærke personligheder. Det
var nødvendigt, at den ene af os flyttede sig. Og da jeg ikke stod i spidsen,
måtte jeg vige.«
Flemming Frandsen nåede så langt
som til at skrive sit CV og meddele, at
han ikke ønskede at være med under
de eksisterende præmisser, da bestyrelsen greb ind. Koncerndirektøren
blev fyret, og ledergruppen pegede på
Frandsen som den, der burde overtage
jobbet.
Den rolle har han det godt med.
»Vi har foretaget en gennemgribende forandring af Hi-Fi Klubben og dens
produkter og er igen blevet førende
med salg af lyd. Nu gør vi kun det, vi
er allerbedst til. Vi sælger lyd med
video/tv som tilbehør. Og så gør vi det
på vores egen måde. Dette skal være en
virksomhed, der bliver drevet fair over
for alle.«

Af ANN NISSEN

F

orestil Dem en virksomhed, hvor
alle medarbejdere kan klikke ind
på skærmen og se de månedlige
omsætningstal. De kan sågar klikke
ind på hver forretning og følge salget
dag for dag.
Forestil Dem, at medarbejderne
gennem de åbentstående døre kan
overhøre samtalen med bestyrelsesformanden og komme med kommentarer.
Hvad med at mange i sommermånederne går hjem midt på eftermiddagen, fordi solen skinner, og arbejder
længere om vinteren, uden at nogen
tæller timer?
Forestil Dem, at medarbejderne
læser mails hjemmefra uanset om de
har fri, er på barsel eller har en ganske
almindelig hjemmeaften. Og at alle
giver deres mening til kende. Også om
chefen, som selv er hudløst ærlig og
kan have en provokerende personlighed?
Sådan en virksomhed er AudioNord
International A/S - bedre kendt som
Hi-Fi Klubben. Usædvanlig i sin måde
at være virksomhed på og ikke nem at
placere i forhold til moderne ledelsesteorier. Faktisk har flere ledelseskonsulenter opgivet at komme med
råd og vejledning, fordi metoderne hér
på stedet er så anderledes end lærebøgernes teorier.

Nemt at få inspiration

Spillende træner
Men hvad gør det, når omsætning
og overskud løber langt foran konkurrenternes, og væksten ser ud til at
fortsætte med uformindsket styrke?
Adm. direktør Flemming Frandsen,
42 år, har det som en spillende træner
på fodboldbanen. Han vil bestemme,
men han vil også være med til at
spille. De frække tacklinger, driblingerne og det hårde skud på mål
passer til hans temperament.
Og uden ham er det ikke givet, at
Hi-Fi Klubben i dag havde eksisteret i
sin nuværende skikkelse som en trimmet virksomhed, hvor et underskud på
20 mio. kr. for kun tre år siden er
vendt til overskud på 45 mio. kr. og
med en placering som den hurtigst
voksende og bedst indtjenende i
branchen.
Spørger man Flemming Frandsen,
hvordan han har båret sig ad, lyder
opskriften enkel:
E Vi arbejder meget, men vi gør det
på vore egne præmisser.
E Alle må lave fejl, når de gør det i
den rigtige ånd. De skal tro på, at det,
de gør, er bedst for firmaet.
E Hvis her foregår noget, som ikke
tåler dagens lys, er det ikke lyset, det er
galt med.

Grundlagt i protest
Flemming Frandsens og Hi-Fi Klubbens historier er stort set identiske.
Hi-Fi Klubben blev grundlagt i 1980 af
Peter Lyngdorf som en protest mod
radiobranchens høje priser og dårlige
betjening. Hi-fi-entusiast som han var,
valgte han selv at importere og videresælge produkterne.
Efter kun to års eksistens kom den
20-årige Flemming Frandsen forbi.
Han var datalogistuderende ved Aarhus Universitet, men blev forhippet på
at sælge hi-fi og blev ansat som kontorassistentelev. Efter et halvt år sad
han med ansvaret for tilrettelæggelse
og udarbejdelse af Hi-Fi Klubbens
reklameavis.
»Det var karakteristisk for den måde,
Peter Lyngdorf drev virksomhed på.
Ansvar blev givet til den, der var parat
til at tage det. Jeg hørte til den type,
der ragede til mig,« fortæller Flemming Frandsen og føjer hermed nogle
af de grundlæggende holdninger til,
som stadig er kendetegnende for den
måde, virksomheden virker på.
Efter kontoruddannelsen blev han
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JOB HAR BETYDNING - Adm. direktør Flemming Frandsen, AudioNord International A/S: »Et job skal betyde noget for den enkelte medarbejder. Den, der kommer for
blot at få sin månedsløn, bliver ikke ret længe.«
ansat som sælger. Datalogi var opgivet
til fordel for økonomistudiet. Han
nåede at gennemføre tre år og de
respektive eksaminer, før han fik nye
udfordringer.
Peter Lyngdorf havde købt den
kriseramte konkurrent Audioscan A/S,
som med et underskud på 16 mio. kr.
og 78 medarbejdere krævede en solid
fejekost. Han udpegede Flemming
Frandsen til adm. direktør og gav ham
ansvar for at gennemføre oprydningen.
»Jeg var 26 år og havde absolut
ingen ledelseserfaring. Jeg var nødt til
at gøre mig lidt mere barsk og magtfuld, end jeg reelt var, for at klare
opgaven. De fleste forstod, at det var
nødvendigt med en gennemgribende
oprydning, men der var nogle få - især
i den tidligere ledelse - som havde det
vanskeligt med mig.«

Mange fyringer
Stort set alle blev fyret, og hovedsædet flyttet til Århus. Flemming
Frandsen mener, at han gav de fyrede
en fair behandling og fornemmer da
også efterfølgende, at han har et godt
forhold til de fleste.
Da han havde løst opgaven med at
reducere omkostninger, vendt underskud til overskud, og i det hele taget
fået styr på aktiviteterne i Audioscan,
blev han flyttet til London.
Her havde Peter Lyngdorf i 1991
købt NAD Electronics, en af verdens
mest specialiserede producenter af
forstærkere m.m. Organisatorisk var
det en kompliceret virksomhed med
en omsætning på 200 mio. kr. og
produktion i Singapore, Kina, Malaysia

og Japan. Efter fem år med underskud
blev Flemming Frandsen indsat som
adm. direktør.
»Det var svært og hårdt. Hér var jeg
for første gang ved at kaste håndklædet i ringen. Jeg plejer ellers altid at
sige, at når jeg arbejder med noget, jeg
har forstand på, skal jeg nok finde en
løsning. Men dette var ved at overgå
min forstand. Sagerne væltede ud af
skabene, og klimaet mod min person

Leveregler
Leveregler for ansatte
i Hi-Fi Klubben:

var så negativt, at jeg stort set sov på
kontoret det første halve år af frygt for,
hvad der yderligere kunne ske,« husker
han.
Det værste var stilen. Hans direkte
facon stred mod traditionel engelsk
ledelsesstil. Selv om han nok syntes, at
personer i ledende job burde kunne
klare at høre sandheden, gik han så
tæt på, at nogle sygemeldte sig.

Misligholdte kontrakter
»Det var hårdt at se på. Men jeg var
sat til at rydde op. Det var min opgave
at fortælle dem, at man ikke kører
rundt i en dyr firmabil, når firmaet år
efter år taber millionbeløb. Det var

E Intet er vigtigere end kunden.
E Vi er her for at sælge og hjælpe
kunden med at træffe sin beslutning.

Hvad er en kunde?

E Vi er stolte af det, vi foretager os og viser det.

E Kunder er de vigtigste personer, der
nogensinde har været her i butikken.

E Vi er entusiastiske omkring de
produkter, vi sælger.

E Kunder ikke afhængige af os - vi er
afhængige af dem.

E Vi søger indflydelse, viser initiativ og
tager loyalt ansvar.

E Kunder skal vi ikke diskutere med
eller konkurrere på viden med.

E Vi siger vores mening både opad og
nedad i systemet.

E Kunder er ikke en afbrydelse af vores
arbejde, men grunden til det. Vi gør
dem ikke en tjeneste ved at betjene
dem - de gør os en tjeneste ved at give
os muligheden for at gøre det.

E Vi betragter medarbejderne som
vores vigtigste ressource.
E Vi behandler hinanden med respekt.
E Vi vil skabe godt købmandskab
gennem rigtige priser og stram omkostningsstyring.
E Ved at Kan x Vil x Gør = Resultater.
kilde: Hi-Fi Klubben
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E Kunder er ikke udenforstående, de er
en del af vores forretning.
E Kunder er ikke kolde statistikker, men
mennesker med følelser og behov
ligesom os selv.
kilde: Hi-Fi Klubben

min opgave at få styr på udgifterne til
f.eks. fax, som dengang var på 400.000
kr. årligt. Datterselskaberne i Østen
sendte fax til alle tre etager i NAD’s
kontorbygning, fordi de ikke vidste,
hvem de skulle stile dem til. Næste år
kom regningen ned på 40.000 kr.
Herefter benyttede alle e-mail.«
Herudover var der misligholdte og
urealistiske kontrakter, som skulle på
plads, før Flemming Frandsen kunne
lukke selskabet i London og flytte det
til Danmark.
»Man står som leder i en situation,
hvor man ikke kan sige, at det var de
andres skyld. Jeg måtte tage ansvar for
det, jeg havde overtaget. Situationen
kunne sammenlignes med købet af et
gammelt hus. Alt ser umiddelbart
pænt ud. Når først man flytter ind,
falder det fra hinanden,« lyder Flemming Frandsens overvejelser om rollen
som oprydder.
Internt fik han prædikatet virksomhedsslagter.
Sådan ser han ikke sig selv.

Drevet af entusiasme
»Man skal være realist. Hvis det er
nødvendigt at sætte nye folk ind,
bliver man nødt til at skifte besætning.
Medarbejderne skal være drevet af
entusiasme over for deres job. Ellers får
man ikke skabt forandringer og fremgang,« lyder filosofien.
I sommeren 2002 blev han igen
udpeget til at stå i spidsen for en
virksomheds-turnaround. Nu gjaldt
det moderselskabet AudioNord International A/S med 52 detailbutikker i
Norden samt datterselskaber i Norge,
Sverige, Holland og Belgien.
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Flemming Frandsen bliver ofte
spurgt, hvor han henter inspiration til
sin måde at drive virksomhed på. Efter
tre vellykkede virksomhedsoprydninger må han have nogle fif at give
videre.
Og så siger han bare:
Etik - åbenhed - ærlighed.
»Jeg hører andre direktører tale om
ensomhed i beslutningerne. Jeg har
aldrig følt mig ensom. Vi har en flad
struktur med et fælles ansvar for
arbejdspladsen og en åbenhed, der
vender begge veje. Som eksempel kan
jeg fortælle, at hvis vi kommer til at
indkøbe noget udstyr, vore sælgere
ikke tror på, kan vi ikke få det solgt.
Andre radio/tv-kæder vil måske give
bonus for at komme af med det. Hos
os stiller sælgerne sådanne produkter
med front indad, så kunderne ikke kan
se dem. Når jeg spørger, hvorfor noget
står omvendt, får jeg besked om, at jeg
selv har sagt, at alt skal op på hylderne, men at dette produkt er så dårligt,
at de ikke vil risikere, nogen køber det.
Et eller andet sted er det den holdning,
jeg opelsker. De andre i ledergruppen
kan indimellem synes, at mine krav til
åbenhed og ærlighed er for høje til, at
vi kan drive forretning. Børsnoteret
bliver vi i hvert fald aldrig, hvis det
skulle komme på tale. Vi vil konstant
komme i konflikt med de børsetiske
regler.«
Åbenheden rækker så vidt, at den
adm. direktør ikke har noget imod at
tale om sin egen afsked med Hi-Fi
Klubben.
Virksomheden er båret af unge,
entusiastiske kunder og medarbejdere.
Den kan ikke have en direktør, der er
alt for gammel.
»Jo ældre jeg bliver, jo mindre kan
jeg personligt følge med de helt unges
ønsker og livsstil. Jeg er utroligt afhængig af vore yngre medarbejdere. På
et tidspunkt skal de til. Man overlever
ikke i et marked, hvis ikke man har
fingeren på pulsen og er for svag. Det
er jeg ikke endnu, men jeg har en
fornemmelse af, at jeg som 50-årig vil
være for sat til denne virksomhed. Om
fem år vil jeg sikkert være væk.«
AudioNord International A/S forventer over 500 mio. kr. i omsætning
og 40-45 mio. kr. i overskud, når
årsregnskabet afsluttes 30. april.
Planen er at åbne syv nye Hi-Fi
Klubben-forretninger i Norden, så
antallet nærmer sig 60 forretninger
inden afslutningen af næste regnskabsår.
ann.nissen@jp.dk

