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NOAKS ARKS GULDARKEN‐PRIS TILL ANDREAS LUNDSTEDT  
Riksförbundet Noaks Arks Guldarken‐pris 2022 tilldelas artisten och skådespelaren Andreas 
Lundstedt för hans betydande insatser inom hiv.  
  
"Jag är otroligt ärad att ta emot det här priset. Jag vill att det ska vara en naturlighet att 
kunna prata om HIV och att dela med sig av kunskap, och rädslor, och jobba bort 
stigmatisering. Våga ställa "dumma frågor". När jag fick reda på att jag hade HIV trodde jag 
att jag skulle dö. Att viruset skulle äta upp mig inifrån. Jag vill aldrig att någon ska behöva 
uppleva den känslan igen. För den är inte sann. Det funkar inte så längre." 

I sin motivering lyfter Noaks Ark fram att ingen annan person har gjort så mycket för att 
förändra attityder i samhället och minska stigmat kring hiv som Andreas. Med stort mod och 
starkt engagemang belyser han kontinuerligt hiv-frågan i media, i hans egna uppsättningar 
samt i boken Mitt positiva liv. Andreas har under lång tid utfört ett mycket betydelsefullt och 
uppskattat volontärarbete för Noaks Ark och är ett respekterat språkrör för frågor relaterade 
till hiv.   
”Att just Andreas tilldelas detta pris betyder mycket för oss som hiv-organisation. Inte minst 
för att han får oss att känna att hiv inte längre är ett skäl för att människor ska känna sig 
ensamma eller isolerade,” säger förbundsordförande Amanda Netscher. 
 
Enligt en undersökning av Folkhälsomyndigheten är det cirka 80% som inte lever öppet med 
hiv. ”Det finns ingen jämförbar diagnos som skapar samma sociala isolering, trots att hiv inte 
smittar när man medicinerar. Andreas engagemang är en starkt bidragande orsak till att 
kännedomen ökar om att det går att leva ett bra och framgångsrikt liv med hiv-diagnos” 
säger Sophie Lönn, kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark. 
 
OM PRISET Guldarken kan tilldelas en eller flera personer som i sitt engagemang, sin 
forskning eller annan verksamhet gjort betydande insatser med relevans för hiv. 

OM VOLONTÄR ARBETET Nu medverkar Andreas i Stick i fingret kampanjen som 

genomförs i samband med europeiska testveckan samt Internationella Aidsdagen 1/12. 

Kampanjen uppmanar till att testa sig för hiv för att tidigt upptäcka diagnos och få 

behandling. Personer som medicinerar smittar inte och lever lika länge som alla andra. I 

kampanjen medverkar även Lars Lerin och Manoel Marques, Edvin Törnblom m fl. 

https://noaksark.org/for-dig/hivtesta-dig/ett-stick-i-fingret/  

Andreas har även varit engagerad i stödverksamheten i Noaks Ark Stockholmsförening. 

Under internationella aidsdagen 1 december finns Andreas Lundstedt tillgänglig för att 
medverka i media. 
 
FÖR INTERVJU MED ANDREAS LUNDSTEDT KONTAKTA  lundstedtab@gmail.com  
FÖR INFORMATION OM NOAKS ARK KONTAKTA  
Sophie Lönn Kansli och kommunikationschef  
Mobil 073-537 5874 E-post sophie.lonn@noaksark.org 

https://noaksark.org/for-dig/hivtesta-dig/ett-stick-i-fingret/
mailto:lundstedtab@gmail.com


 
 
 
Noaks Ark arbetar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och 
samhället.  
  

 

   

http://www.noaksark.org/

