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Totte Pikanen - ung talang med driv 
 

Varje år delar Svenska Försäkringsföreningen ut stipendiet ”Ung talang”. Förutom 

prissumman på 10 000 kr, blir pristagaren adjungerad under ett år till föreningens 

styrelse. 

I hård konkurrens med över tjugo andra nominerade, blev det Totte Pikanen på 

Länsförsäkringar AB, som tilldelades priset 2012. Motiveringen var följande: 

”Totte är en förebild för aktuarieyrket. Han har förmågan att på ett pedagogiskt sätt 

kommunicera och åskådligöra mycket svåra beräkningar och samband. I den nya 

värld, där hela branschen går in i Solvens II utgör han en brygga mellan teori och 

verklighet. Totte är engagerad och har förmågan att få medarbetare med sig in på de 

mest till synes omöjliga uppgifter, lösa dem och få alla att växa. Tottes 

ledarskapsegenskaper och driv gör att vi bedömer att han har mycket goda 

möjligheter att bli en framgångsrik ledare inom branschen.” 

Finskt påbrå 

Men vem är då personen bakom? 

– Jag är 35 år, ungkarl och bor i Nacka. Av mitt efternamn kan man utläsa att jag har 

finskt påbrå, men jag är själv född i Stockholm. Jag gillar sport och musik. Sedan i 

somras är jag med segelbåt, berättar Totte när vi träffar honom på Länsförsäkringars 

kontor i Värtan. 

Totte inledde sin karriär 2003 på Trygg-Hansa, som aktuarie. Där hade han gjort sitt 

examensarbete. Efter tre år bar det av till Moderna Sak, innan han 2010 (efter en kort 

sejour på Aon som konsult) kom till Länsförsäkringar Sak som chefaktuarie. 

I den befattningen är han ytterst ansvarig för de ”försäkringstekniska beräkningar och 

utredningar”, som det anges i Försäkringsrörelselagen. 

– Lite enklare uttryckt kan man säga att jag ansvarar för värderingen av skulden 

gentemot våra försäkringstagare, förklarar Totte och fortsätter: 

– Vi aktuarier är också med i prissättningsprocessen, för att fastställa ett 

försäkringstekniskt korrekt pris. Vad man sedan kan ta ut i verkligheten, beror 

naturligtvis på marknaden. 

Fokus på Solvens II 

Mycket av arbetet för Totte handlar idag om Solvens II. Han uppskattar att det rör sig 

om mellan 50 och 75 procent av arbetstiden. Länsförsäkringar Sak har ansökt om 

Intern modell och Totte deltar i arbetet när Försäkringsinspektionen genomför 

förhandsgranskningen. 
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– Vi befinner oss nu i ett kritiskt skede, där vi byggt upp alla modeller som nu 

granskas av Försäkringsinspektionen. Samtidigt ska vi implementera modellerna i 

verksamheten.  

Personalansvar 

Totte sitter med i ledningen på Länsförsäkringar Sak. Idag köper han 

aktuarietjänsterna från Länsförsäkringar AB, men här sker en förändring fr.o.m. 

kommande årsskifte. 

– Då flyttas fem personer över till oss och de kommer att direktrapportera till mig. Det 

ska bli skönt att äntligen kunna samla och förfoga över de resurser som arbetar för 

LF Sak. Det har varit jobbigt att köpa delresurser utspridda på 15 personer, som man 

inte kan styra prioriteringen för. Sen är det, på toppen av det, både spännande och 

utmanande. 

På väg mot generalist 
Själv ser Totte sig på väg att bli mer av en generalist och känner även ett 

engagemang för icke-aktuariella frågor. Bland annat har han deltagit i IT-projekt på 

företaget. 

Dessutom går han en internationell management-utbildning inom EURAPCO, som är 

ett samarbete mellan ömsesidiga försäkringsbolag i Europa och där Länsförsäkringar 

är partner. Det genererar en hel del resor för Totte, liksom det faktum att 

Länsförsäkringar Saks dotterbolag Agria har dotterbolag i Storbritannien. 

Teori och praktik måste mötas 
Vad tror han då själv att det är som gjort att han blev Ung Talang 2012? 

– Jag tror att huvudorsaken är det driv, som jag vet att jag har. Och sedan tror jag att 

min grundsyn, nämligen att teori och praktik måste mötas, har spelat in en hel del.  

Och framtiden, då? 

– Jag ser inte så långt fram i tiden, men jag har definitivt ett driv framåt. Just nu står 

jag inför en ny utmaning i min nya roll och självfallet vill jag ha nya utmaningar i 

framtiden, säger Totte Pikanen till sist. 

Carl-Henrik Knutsson 

  

 


