
 

Novamedia Sverige driver lotterier under varumärket Svenska Postkodlotteriet och producerar populär underhållning. Målet 
med verksamheten är att bidra till ett starkt civilsamhälle genom att erbjuda underhållande lotterier, vars överskott går till 
ideell sektor. Novamedia Sverige verkar på den svenska reglerade spelmarknaden på uppdrag av den ideella föreningen Svenska 
Postkodföreningen. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet genererat 8,3 miljarder till den ideella sektorn och samtidigt gjort 
fler än 900 svenskar till miljonärer. 
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Robert Hårdh till Novamedia Sverige 
Generalsekreteraren för Civil Rights Defenders, Robert Hårdh, börjar som välgörenhetschef 
på Novamedia Sverige som driver Svenska Postkodlotteriet. Sedan starten 2005 har lotteriet 
genererat drygt 8,3 miljarder kronor till den ideella sektorn, ett arbete som Robert Hårdh nu 
kommer att vara med och utveckla. 
  
─ Det handlar i grund och botten om att vi måste arbeta tillsammans om vi ska kunna förändra världen 

till det bättre. Därför är det naturligt för mig att gå till Novamedia Sverige som är en världsledare i fråga 

om att bidra till en positiv utveckling för vår planet och oss människor som befolkar den, säger Robert 

Hårdh som tillträder tjänsten som välgörenhetschef på Novamedia Sverige i början av 2018. 

 

Civil Rights Defenders försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker utsatta 

människorättsförsvarare världen över. Under sina 18 år har Robert Hårdh utvecklat organisationen från 

att vara en okänd biståndsorganisation utan resurser och tre anställda till en välrenommerad 

internationell människorättsorganisation med verksamhet på fyra kontinenter. 

 

─ Jag ser fram emot att fortsätta arbete för en bättre värld tillsammans med Postkodlotteriets 

engagerade kunder, förmånstagare och personal. Med sin unika affärsidé kan Novamedia Sverige bli en 

ännu starkare röst och förändringsaktör, och det vill jag bidra till, säger Robert Hårdh. 

 

─ Robert har ett brett nätverk inte bara i Sverige utan även internationellt, som tillsammans med hans 

mångåriga erfarenhet från ideell sektor kommer att bidra positivt till vår verksamhet, säger Cecilia 

Bergendahl, vd för Novamedia Sverige som driver Svenska Postkodlotteriet. 

 

För mer information, kontakta:  

Roger Magnergård, presschef: 070-232 40 80, roger.magnergard@postkodlotteriet.se 


