Kort om Max Friman!
Ålder: 30
Utbildning: Applikationsutveckling
Favoritserie: Black Mirror
Favoritfärg: Ingen
Kommer alltid..: ha mobilen på mig

Varför valde du att läsa just App-utveckling? Och varför just IT-Högskolan?
Mobiltelefonen är här för att stanna kvar. Den kommer bli alltmer kraftfull och uppkopplad
och jag kan knappt föreställa mig dess potential i framtiden. Se vad som hänt på ett
decennium. Att du har mobilen ständigt till hands och att den effektivt kan kommunicera med
övrig teknik innebär nästintill obegränsade möjligheter för dess användningsområden. För mig
är att plugga app-utvecklingen långsiktig investering som jag har svårt att se att jag går ifrån.
Att jag valde just IT-högskolan var dels för att jag tyckte att kursplanen såg relevant ut och dels
för att skolan verkade ha 3nära kontakt med näringslivet.

Vad intresserar dig mest inom App-utveckling?
Det är nog att du ser ett så tydligt resultat av det som skapas. Minsta val i design påverkar
användarupplevelsen och hur koden byggs upp påverkar möjligheten att bygga ut, underhålla
och förändra appen. Det är verkligen ett hantverk som inte vet några begränsningar i hur duktig
du kan bli på det.
Sedan gillar jag att app-utveckling verkar handla lika mycket om programmering som
om kommunikation. Du ska hålla tidsramar, inse begränsningar, förstå krav och detta i
ständig dialog med andra.

Hur tycker du att det är att plugga på IT-Högskolan?
Stämningen är god, vi i klassen hjälper varann och föreläsarna är engagerade i sina ämnen och
ställer på gränsen till för höga krav. Ungefär vad man kan förvänta sig av en högskola.

Vad gjorde du innan du började din utbildning?
Jobbade som Controller på Sahlgrenska Universitetssjukhus, innan dess
som verksamhetsekonom på SDF Örgryte-Härlanda. Tänkte visserligen att det var
väl sent att byta spår från ekonomi till programmering, men kom sedan på att
jag troligtvis ska jobba 40 år till så jag körde på.

Vad gör du om 5 år?
Det återstår att se 😊😊

Snabb pulsmätning på Max! Vad föredrar du!?
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