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Pressmeddelande 2019-07-05 

 

SFM stärker nu den egna organisationen samtidigt som den nya utbildnings-
verksamheten InsureEd utvecklas och nyanställer, säger Gunnar Hökmark, 
ordförande för SFM.  

SFM fullföljer nu sin utbildningssatsning i det egna dotterbolaget InsureEd genom rekryte-
ring av Hedda Hök som vd. Henrik Sandell blir rektor med ansvar för utbildningens 
kvalitet. Ny jurist på SFM blir Per Johan Gidlund.  

-Vi vill bidra till att öka kunskapsnivåerna i förmedlarbranschen och stärka konsumenternas 
trygghet. InsureEd är för oss den utbildningsplattform som ska täcka alla de utbildningskrav 
som finns och därmed ge hela försäkringsmarknaden möjlighet att tillgodogöra sig kvalitativ 
utbildning som svarar mot de krav som lagstiftningen i dag ställer, säger Gunnar Hökmark 
som är ordförande i SFM och i InsureEd.   

För den fortsatta utvecklingen av verksamheten rekryteras nu Hedda Hök som VD och 
Henrik Sandell, idag jurist på SFM, så som rektor och produktansvarig över bolagets och 
plattformens utbildningar. Henrik Sandell har varit med sedan verksamhetens start och har 
som projektledare haft en avgörande roll i utformningen, kvalitetssäkringen och utförandet 
av bolagets utbildningar. 

Hedda Hök har en lång branscherfarenhet där hon i sina olika roller både i förmedlar- och 
försäkringsbolag liksom i de större bankerna bidragit till att utveckla både bransch, produk-
ter, arbetssätt, verksamheter och olika plattformar. 

-Jag är övertygad om att Hedda tillsammans med övriga kommer att bidra starkt till  
bolagets fortsatta tillväxt och utveckling, säger Gunnar Hökmark. 

- Det ska bli jätteroligt att börja på InsureEd. Bolaget har stora ambitioner och en stark vilja 
att bidra och möjliggöra ökad kvalitet inom försäkringsdistribution. Jag ser mycket fram 
emot att bygga vidare på det fina arbetet och att fortsätta leverera förstklassigt kundvärde 
till SFM:s medlemmar liksom försäkringsmarknaden i sin helhet, säger Hedda Hök. 

Per Johan Gidlund anställs som jurist i SFM. Han efterträder därmed Henrik Sandell som 
blir rektor i InsureEd. Gidlund kommer närmast från tjänsten som Ansvarig Governance, 
Länsförsäkringar Fondliv AB. Han har tidigare arbetat som Senior Compliance Officer på 
Länsförsäkringar AB och innan dess arbetat på KPMG som regelverksstöd för försäkrings-
förmedlare och försäkringsbolag. Gidlund tillträder sin tjänst den 1 oktober 2019. 

-Jag är mycket glad att vi har lyckats attrahera Per Johan Gidlund som har en gedigen 
bakgrund inom olika områden av försäkringsförmedling. Han kommer nu att fortsätta vårt 
arbete med att utveckla försäkringsförmedlarbranschen” säger Karin Lindblad, vd för SFM. 

 


