"Anders Koppel och jag var
helt överens"
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Efter att ha lämnat Solar planerar Marianne Wittbom nu bland annat att ägna sig åt start
up-bolaget Videquus, där hon är styrelseordförande och delägare.

Satsning i hästväg
Solars förre försäljningsdirektör på VVS-sidan, Marianne Wittbom, tillbakavisar bilden av att
hon fick gå från Solar. Hennes framtidsspår består av en startup inom intelligent
kameraövervakning, med inriktning på hästsporten, och en konsultverksamhet.
En konsultverksamhet och delaktighet i en start-up inom intelligent övervakning.
Så ser framtidsplanerna ut för Solar Sveriges förre försäljningsdirektör för VVS, Marianne
Wittbom, berättar hon för Installationssiffror.se.
"Helt överens"
Det var i början av november 2016 som Installationssiffror.se rapporterade om att Marianne
Wittbom lämnat tjänsten som chef för Solar Sveriges VVS-verksamhet.
Marianne Wittbom avvisar bilden av att hon “fick gå” från Solar.
-Anders Koppel och jag var helt överens om att gå skilda vägar, säger hon.
Tog över själv
Solar Sveriges vd Anders Koppel uppgav förra året, när Installationssiffror.se rapporterade
om chefsbytet, kortfattat att Marianne Wittbom slutat en månad tidigare och att han själv
skulle ta över chefsskapet.

Kvar ett tag till
Men Marianne Wittbom har, uppger hon, kvar sin anställning på Solar ett tag till.
Däremot är hon, trots att hon inte går till konkurrerande verksamhet, arbetsbefriad sedan
oktober förra året.
Några närmare detaljer än så vill hon, med hänvisning till sekretess, inte lämna om formerna
för avslutet på Solar.
Mer under våren
Med hänvisning till samma sekretess är hon mycket förtegen om den ena delen av sina
framtidsplaner, medan hon däremot gärna talar om den andra.
Den känsliga delen gäller en konsultverksamhet som Marianne Wittbom kommer att vara
engagerad i framöver.
-Jag återkommer gärna till dig i denna fråga framöver, säger hon med tillägget att det går att
berätta mer under våren.
Känner igen avvikelser
Hon pratar däremot mer än gärna om startup-projektet Videquus AB, som handlar om
intelligent kameraövervakning.
Tekniken fungerar som en form av trygghetslarmsystem med en tillkopplad app, där
systemet lär sig att känna igen avvikelser för att sedan kunna trigga olika typer av åtgärder
baserat på vad som identifierats.
Affärsmodellen bygger på abonnemang.
Lång bakgrund
Videquus är latin och betyder ungefär “se hästen”.
Marianne Wittbom har, parallellt med VVS-bakgrunden, en lång bakgrund från hästsporten
och Videquus första tillämpningsområde handlar om övervakning av exempelvis större stall
som ridskolor och avelsverskamheter. Men även mindre hästanläggningar ska enligt ett
utkast till broschyr, som Installationssiffror.se tagit del av, kunna få nytta av systemet.
"Lär känna"
Grundidén är att systemets kameror med hjälp av den inbyggda intelligensen från
mjukvarans algoritmer ska upptäcka avvikande mönster hos en häst och via en app kunna
larma en hästägare, en hästskötare eller direkt till en veterinär vid till exempel sjukdom om
det finns ett behandlingsavtal.
Intelligensen i systemet handlar om att kamerorna först “lär känna” hästen genom
maskininlärning där data behandlas mot referensmaterial kring antingen hästen själv eller en
större hästpopulation, för att därefter använda kunskapen till att upptäcka avvikande
beteenden som indikerar sjukdomar, skador eller liknande.

Hälsotillstånd och sinnesstämningar
Systemet kommer att kunna läsa av rörelser, beteenden och ljud. Ett exempel på det senare,
som är under utveckling, är att systemets databas ska kunna skilja på hur olika gnäggljud
kopplar till olika hälsotillstånd och sinnesstämningar hos hästen.
Andra områden mål
Marianne Wittbom påpekar att produkten, där man konstruerat både hård- och mjukvara i
bolaget, inte i sig är begränsad till hästsporten.
-Denna produkt blir ju i hög grad tillämpbar inom andra områden än hästnäringen, vilket
också är bolagets långsiktiga mål, säger Marianne Wittbom till Installationssiffror.se.
Styrelseordförande
Totalt är sex personer inblandade som delägare och grundare. Marianne Wittbom är
styrelseordförande sedan slutet av november förra året.
Vann pris
Projektet fick tidigt stöd i liten skala genom att man vann ett pris på Eslövs kommuns
näringslivsdag 2015, ett pris som vanns några månader innan den formella bolagsbildningen
i början av 2016.
Själva priset innebar pengar till aktiekapital och konsultcheckar, men av allt att döma hade
prisets psykologiska effekt större betydelse för Videquus grundarkonstellation.
Söker investerare
-Just nu produktutvecklar vi, samlar in data och söker investerare, säger Marianne Wittbom.
Bland de som stöttat i tidig fas finns även Almi, som bidrog med kapital till den första
prototypen.
Första prototyperna
Man söker i nuläget 2 miljoner kronor från externa investerare, för att i en första fas göra
produkten redo för en bredare marknadslansering.
Nyligen deltog man på Göteborg Horse Show för att få ut de första prototyperna på
marknaden.
SLU och KTH
Stöd kommer nu även från den akademiska världen. Ett samarbete är på gång med Sveriges
Lantbruksuniversitet och KTH. Även Chalmers finns med på ett hörn.
-Vi planerar ett gemensamt projekt med SLU och KTH där vi sammanlänkar hård- och
mjukvarukunskap med den senaste forskningen inom hästars beteende för att kunna
vidareutveckla intelligensen i systemet samtidigt som vi bidrar till att forskningen förs
framåt, säger Marianne Wittbom.

