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Hej Simon!

Varför ville du vara med i filmen?
- Jag är glad för att vara i rampljuset. 

Hur känns det nu efteråt när du har 
sett den?
- Jag tycker att den är bra överlag. 
Simons assistent Ebba Malmsten 
säger att det är bra kritik för att kom-
ma från Simon, som kan se en storfilm 
på bio och ge den en tvåa i betyg.  

Hur skulle du beskriva filmen?
- Det är en reklamfilm, en bra reklam-
film.  

Vilket är ditt roligaste minne från 
inspelningen?
-När vi var i stadsparken och tog de sis-
ta filmklippen där. Jag tyckte att hela 
inspelningen var riktigt kul och jag var 
helt slut när det var klart.   

När såg du filmen första gången?
- Ebba visade mig första utkastet och 
sedan såg jag den på en frukostföre-
läsning i Lund. 

Favoritfilm: Om man väljer en blir 
alla andra sämre. Just nu tycker jag 
om Passengers.
Favoritfilmgenre: Science fiction
Senaste filmen du såg på bio?: 
The Curse Of La Llorona

Hur var reaktionerna då?
- Det var positivt. 

Vad tycker du om att filmen sprids?
- Det känns bra om den kan göra 
nytta. 

Det är inte första gången Simon är 
framför kameran. Han har också va-
rit med i SVT:s ”Brukaren och assis-
tenten”. Varför är det kul att göra tv?
- Jag tycker att det är viktigt att för-
medla budskap. Jag gör det gärna 
med humor. 

Skulle du vilja göra mer tv framöver?
- Jättegärna!

Vi får vänta och se när Simon dyker 
upp i tv-rutan nästa gång. Tills dess 
hittar du både ”Simons berättelse” 
och ”Brukaren och assistenten” på 
bland annat Youtube.  

Vi träffar Simon Gustavsson i Lund och pratar om Furuboda Assistans nya 
film ”Simons berättelse”. Filmen spelades in höstas och hade premiär på en 
frukostföreläsning arrangerad av Furuboda Assistans i Lund i mars 2019. 

ATT FÅ VARA DEN MAN ÄR

Furuboda Assistans vd Gunilla 
Malmsten var på Ifa debattforum 
i Stockholm i april. Detta säger 
Gunilla om reaktionerna där: 
”Jätteroligt! Många har delat fil-
men och andra assistansbolag har 
lagt ut den på sin sida.
Två personer, som också sett ”Bru-
karen och assistenten”, kom fram 
till oss och var rörda över hur fin 
filmen är.” 

När Simon väljer film

Furubodas filmstjärna om sin nya rulle

Hej Simon! 
Varför ville du vara med i filmen? 
- Jag är glad för att vara i rampljuset.

Hur känns det nu efteråt när du har sett den? 
- Jag tycker att den är bra överlag.

Simons assistent Ebba Malmsten säger att det är bra 
kritik för att komma från Simon, som kan se en storfilm 
på bio och ge den en tvåa i betyg.
Hur skulle du beskriva filmen? 
- Det är en reklamfilm, en bra reklamfilm.

Vilket är ditt roligaste minne från inspelningen? 
- När vi var i stadsparken och tog de sista filmklippen där. 
Jag tyckte att hela inspelningen var riktigt kul och jag var 
helt slut när det var klart.
När såg du filmen första gången? 
- Ebba visade mig första utkastet och sedan såg jag den på 
en frukostföreläsning i Lund.
Hur var reaktionerna då? 
- Det var positivt.
Vad tycker du om att filmen sprids? 
- Det känns bra om den kan göra nytta.

Det är inte första gången Simon är framför kameran. 
Han har också varit med i SVT:s ”Brukaren och 
assistenten”.
Varför är det kul att göra tv? 
- Jag tycker att det är viktigt att förmedla budskap. Jag gör 
det gärna med humor.
Skulle du vilja göra mer tv framöver? 
- Jättegärna!

Vi får vänta och se när Simon dyker upp i tv-rutan nästa 
gång. Tills dess hittar du både ”Simons berättelse” och 
”Brukaren och assistenten” på bland annat Youtube.

GUNILLA MALMSTEN OM RESPONSEN
Furuboda Assistans vd Gunilla 
Malmsten var på 
Intresseföreningen för 
assistansberättigades (IfA) 
debattforum i Stockholm i april. 
Där passade hon på att visa 
filmen för politiker och andra 
intressenter. Detta säger Gunilla 
om reaktionerna: 

- Jätteroligt! Många har delat filmen och andra 
assistansbolag har lagt ut den på sina sidor.

Två personer, som också sett ”Brukaren och 
assistenten”, kom fram till oss och var rörda över hur fin 
filmen är. Gunilla tillägger:

- Filmen syftar till att sprida kunskap om vad personlig 
assistans kan innebära för den enskilde. Att alla kan 
förverkliga sina drömmar även om vi har olika 
förutsättningar.  

Vi vill belysa vikten av att få vara den man är!" •

FURUBODAS FILMSTJÄRNA OM SIN NYA RULLE

Vi träffar Simon Gustavsson i Lund och pratar om Furuboda Assistans nya film 
”Simons berättelse”. Filmen spelades in i höstas och hade premiär på en 
frukostföreläsning arrangerad av Furuboda Assistans i Lund under mars 2019.

Text: Emy Åklundh, emy.aklundh@furuboda.se 
Foto: Furuboda Assistans

Favoritfilm: Om man väljer en blir alla 
andra sämre. Just nu tycker jag om 
Passengers.

Favoritfilmgenre: Science fiction

Senaste filmen du såg på bio? 
The Curse Of La Llorona

När Simon väljer film
Tips från en filmkännare

Jag tycker att det är viktigt att förmedla 
budskap. Jag gör det gärna med humor.
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