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På Gina Tricots huvudkontor i 
Borås syns inga präktiga hyllor 
med pärmar.

Jag ser inga whiteboard-
tavlor med staplar över vinstutveckling 
eller omsättning. Vd Jörgen Appelqvist 
säger att det ska vara så, att siffror och 
papper självfallet är en integrerad del 
av allt företagande, men att han aldrig 
skulle sätta upp målsättningar som for-
mulerats utifrån en i förväg bestämd 
siffra, en ambition att växa si eller så 
många procent per år. Att expandera så 
mycket som möjligt är vettigare. Jobbet 
först, resultatet sedan. 
Kontorslandskapet är 
rent. Till och med dator-
skärmarna är diskreta. 
Bara popmusiken, pulse-
rande över lokalens alla 
skrymslen, påminner 
om att detta är huvud-
nästet för Sveriges just 
nu mest framgångsrika 
klädbutikskedja.

På Gina Tricot äg-
nar man minimalt med 
tid åt projekt, adminis-
tration eller overhead-

genomgångar. Jörgen Appelqvists alma-
nacka är lika rensad från ”allt onödigt”. 
Han visar mig och berättar, inte utan 
stolthet, att han nästan aldrig bokar mö-
ten längre fram i tiden än två veckor. 

– Att göra det innebär bara att kalen-
dern blir tjock med en gång och att man 
är uppbokad tre månader framåt och 
går på en massa möten man inte vill. 
Dessutom – med en nästan alltid tom 
kalender kan jag ta bollar på studs, säga 
till någon som ringer att javisst, kom 
upp i dag så kan vi snacka och sen kan 
man fatta ett snabbt beslut.

* * *
VI SLÅR OSS ner vid ett 
bord i ett rum med glas-
väggar och öppen dörr, 
Jörgen, hans hustru 
Annette, som är delä-
gare och produktchef 
på Gina Tricot, och jag, 
och frågan handlar om 
bolagets omsättning 
före skatt.

Jörgen reser sig, ropar 
på Jens Fagerlund, ung 

ª Annette kunde design, Jörgen hade kommersiella idèer. När 
paret drabbades av en tragedi blev allt ointressant. När sedan 
Jörgen blev arbetslös hade de inget val och beslöt sig för att 
satsa. I dag är Gina Tricot en modern svensk framgångssaga.

DESIGN I BARA TRIKÅERNA

Namn: Annette och Jörgen 
Appelqvist
Ålder: 55 och 57 år
Familj: Son och dotter som 
också arbetar i företaget.
Entreprenörer sedan: 1997
Bolag: Gina Tricot
Antal anställda: Ca 400
Omsättning: 625 Mkr (05)
Vinst före skatt: 71 Mkr

fakta


