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nyheter

Jonny, 16, gör framtidens appar
När han var barn mottogs datorintresset med
skepsis av föräldrarna.
I dag snickrar 16-årige
Jonny Baho på appar
som ska ta över världen.
Nästa projekt: ta över
din vardagliga nyhetskonsumtion.
Hemma i villan i Jakobsberg skapar Jonny Baho mobilapparna
som folk inte vet att de behöver
än. Hans första skapelse heter
Trendjuice och hjälper modeintresserade att hänga med i de senaste trenderna. Den har laddats
ner 3 000 gånger.
Med nästa projekt siktar
16-åringen betydligt högre.
– Det är svårt att uppskatta,
men 60 000 nedladdningar är inte
omöjligt, säger Jonny Baho.
I nio månader har han arbetat
med appen Newsbay, den beräknas vara färdig för marknaden
inom ett par månader.
Syftet är att presentera nyheter
kort och koncist, anpassat efter
användarens intressen. Man väljer kategorier och kan enkelt hålla sig uppdaterad. Idén påminner
om Twitter, i det att användaren
själv väljer ämnen at följa.
Det finns konkurrenter med liknande affärsidéer, men Jonny tror
att han kan hitta en nisch.
– Det finns väldigt många unga

Målet är att bli
vd inom tio år
w Namn: Jonny Baho.
w Ålder: 16 år.
w Bor: Villa i Jakobsberg.
w Familj: Mamma, pappa och
syster.
w Favoritapp: Nyhetsappen
Flipboard.
w Programmerar: Html, Java
och Objective C.
w Mål: Inom tio år bli vd för ett
teknikföretag med resurser att
förverkliga sina idéer.

Tillister. Än så länge tjänar han
inga stora pengar, men han har
haft en del möten med entreprenörer och riskkapitalister.
– Just nu kommer pengarna i
andra hand. Först och främst vill
jag släppa en app som många vill
använda.
Jonny Baho tror att konkurrensen i it-branschen i dag främjar kreativiteten och gör att bara de bästa entreprenörerna lyckas i slutändan.
Foto: Carlos Montecinos

duktiga programmerare. Det gör
att man måste vara kreativ för att
lyckas. Google var inte den första
sökmotorn på marknaden, men de
gjorde det bättre än alla andra.
Datorintresset har Jonny h
 aft sedan barnsben. Som 7-åring började han spela datorspel när föräld-

rarna, som jobbar i it-branschen,
köpte datorer genom jobbet.
Snabbt blev de oroliga för att han
skulle försumma sina studier.
Det var först när Jonny började
intressera sig för programmering
som föräldrarna slutade klaga på
att han satt framför datorn flera
timmar om dagen. På högstadiet

började han göra olika hemsidor,
bland annat chattsidor som snabbt
blev populära på skolan när Facebook blockades av skolledningen.
– Det pushade mig att folk på
skolan använde och uppskattade
mina sidor. Den känslan driver
mig fortfarande.
Jonny Baho driver företaget

det hetaste,
men om tio år kan det handla om
något helt annat.
– Tekniken kommer närmare
och närmare människan och det
tycker jag är jätteintressant. Jag
tror att vi kommer att kunna göra
saker med hjälp av teknologin som
vi inte ens kan tänka oss i dag.

I dag är mobilappar
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Jakobsberg Centrum,
08-580 186 40.
Sollentuna Centrum, 08-35 21 01.
Solna Centrum, 08-444 60 70.
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08-540 231 80.
Välkommen att boka tid på
www.specsavers.se
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