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Analytiker på Finansinspektionen. Master i statistik.

PE R FALLG R E N

Passerkort: Vem som helst har 
inte tillträde till Finansinspektionen. 
Till exempel fick inte tidningen Na-
turvetare besöka Per Fallgren i det 
öppna kontorslandskapet. Samti-
digt som man vill vara transparent 
och tydlig i sin kommunikation får 
inte hemligstämplad information 
läcka ut.

Stureplan: 
Finansinspektionen huserar vid Stureplan, som är något av 
Stockholms finansiella centrum. På tillsynsmyndigheten job-
bar fyra hundra personer. Under de senaste tre åren har per-
sonalstyrkan nära på fördubblats. Att säkerställa en stabil 
finansiell marknad och att trygga konsumentskyddet är de 
två uppdragen.

Kavaj: Klädkoden är elegant 
utan att vara överdrivet snofsig. 
Kavajen har hängt med sedan 
april i år då han tillträdde tjänsten. 
Innan dess jobbade han bland an-
nat som riskanalytiker på konsult-
basis och var forskningsassistent 
på Stockholms universitet.

Pengar: Många frågar om fi-
nan-siella tips. Hans lite defensiva 
svar är att vara allmänt försiktig 
och påläst om man ska handla 
med fonder och aktier. Inte minst 
måste man förstå produkten.

Dominobrickor: Det finansiel-
la systemet hänger ihop. Faller till 
exempel ett kreditinstitut finns ris-
ken att fler hänger med i raset. Det 
är viktigt att förstå mönstret för att 
kunna förutse kriser och att mini-
mera skador. Att analysera, utvärde-
ra och utveckla metodik, liksom att 
samarbeta med kompetenta kolle-
gor, brinner Per Fallgren för.

Färgpennor: En utmaning i 
jobbet är att informera om kom-
plicerade analyser och resultat, 
både till specialister och till no-
viser. Han använder färgpennor 
och diagram i sina presentationer. 
Att jobba med flera sinnen är Per 
Fallgrens recept.

Båt: Inspiration och kraft får han 
från seglatserna i den egna segel-
båten i Stockholms skärgård. Att 
hänga med vännerna är ännu en 
passion, liksom sambon och de två 
döttrarna, för att spara det bästa 
till sist.

Huvud: Det kanske viktigaste 
verktyget för en analytiker som 
kan ha upp till 15 000 variabler att 
hålla ordning på när en banks el-
ler ett kreditinstituts likviditetsrisk 
ska analyseras. Det handlar om att 
lagen ska följas utifrån en teknisk 
standard på EU-nivå. Konsumen-
terna ska kunna lita på sin bank 
och att den klarar sina finansiella 
åtaganden.
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