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Sammanfattning 
 

Det här kandidatarbetet baseras på en beställning från Uppsalaföretaget Olink Proteomics AB. 

Olink Proteomics AB utför idag immunanalyser med mono- och polyklonala antikroppar för en 

bred screening av biomarkörer med hjälp av deras produkt Proseek Multiplex®. Företaget arbetar 

med att ta fram nya produkter, så kallade fokuserade paneler, för att identifiera ett mindre antal 

proteiner. Panelerna kommer vara mindre immunanalyser bestående av specifika monoklonala 

antikroppar som binder in och signalerar närvaron av intressanta biomarkörer. Olink Proteomics 

AB önskar få tillgång till specifika monoklonala antikroppar, från ett externt företag, att använda 

i de fokuserade panelerna. Projektgruppen har utvärderat vilka leverantörer som är de bästa 

strategiska valen med avseende på ledtider, kostnader, djurhållning, servicenivå, reningsmetoder, 

mängd, antal kloner, kvalitetskontroller och tilläggstjänster. 

 

Utvärderingen av företag som kan producera kundanpassade monoklonala antikroppar har skett 

genom informationssökning och direktkontakt med företag. Projektgruppen kom fram till att 

företagen Absea Biotechnology Ltd, Bio-Rad AbD Serotec Ltd, Davids Biotechnologie GmbH, 

GenScript USA Inc samt Innovagen AB är de fem mest lovande kandidaterna utifrån de 30 

granskade. Av kandidaterna rekommenderas företaget Innovagen AB i första hand. 
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Specifika bindare till Olink Proteomics AB 
 

Projektgruppen fick i uppdrag från Uppsalaföretaget Olink Proteomics AB att utvärdera 

potentiella leverantörer som kan producera kundanpassade monoklonala antikroppar. De här 

antikropparna kommer användas i deras nya produkter. Olink Proteomics AB är i första hand 

intresserade av monoklonala antikroppar framställda med hjälp av hybridomteknik, men är även 

öppna för att testa rekombinant framställda antikroppar om de kan hålla en likvärd kvalitet. 

 

Genom kontakt med ett flertal företag, som kan producera kundanpassade monoklonala 

antikroppar, har projektgruppen valt ut fem företag att rekommendera som potentiella 

leverantörer till Olink Proteomics AB. Av de fem företagen har Innovagen AB valts ut som det 

bäst lämpade med avseende på bland annat pris, ledtid, servicenivå och etiska aspekter.  

 

 

Fem företag som projektgruppen rekommenderar 
 

De fem företagen projektgruppen ser som lovande potentiella leverantörer av kundanpassade 

monoklonala antikroppar är Absea Biotechnology Ltd, Bio-Rad AbD Serotec Ltd, Davids 

Biotechnologie GmbH, GenScript USA Inc samt Innovagen AB. 

 

Projektgruppen utgick från en exempelbeställning (Bilaga 3) för att på ett likvärdigt sätt jämföra 

företagens antikroppsproduktion. I exempelbeställningen ställdes det krav på de olika stegen i 

produktionsprocessen. Tabell 1 innehåller en sammanfattning av ungefärlig produktionskostnad 

och produktionstid för den identiska exempelbeställning som skickats ut till företagen. I Tabell 1 

presenteras även pris, tid och tillverkningsteknik hos de fem rekommenderade företagen. 

Dessutom definieras huruvida äganderätt är inkluderat vid produktion hos företaget. Produktion 

av antigen ingår i alla prisexempel, om inte annat anges. Samtliga företag presenterade i Tabell 1 

erbjuder tjänsten sandwich-enzym-kopplad immunoadsorberande analys (eng. Sandwich 

Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, Sandwich-ELISA), för att se om två antikroppar binder 

till samma antigen. Se Tabell 2 i Bilaga 1 för information om alla företag som svarat på 

exempelbeställningen. 
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Tabell 1. Pris och tidsåtgång vid produktion av kundanpassade monoklonala antikroppar, enligt 

exepelbeställningen, för de fem rekommenderade företagen 

Företag Pris 

(SEK) 

Tid 

(veckor) 

Teknik Äganderätt 

Absea Biotechnology Ltd 111 000 42 – 51 Hybridom Ja 

Bio-Rad AbD Serotec Ltd 129 000
1
 34 – 51 Hybridom Ja 

Bio-Rad AbD Serotec Ltd 207 000 29 Rekombinant Nej 

Davids Bitechnologie GmbH 135 000 17 – 35 Hybridom Ja 

GenScript USA Inc 130 000 26 – 35 Hybridom Ja 

Innovagen AB 140 000 31 Hybridom Ja 

1
Pris inkluderar inte kostnad för antigen 

 

 

Innovagen AB – Det mest lovande företaget 

Innovagen AB är ett svenskt företag beläget i Lund. Företaget grundades 1992 och specialiserar 

sig på produktion och utveckling av antikroppar, rekombinanta proteiner och syntetiska peptider. 

 

Priset på 140 000 SEK, för produktion med hybridomteknik enligt exempelbeställningen, är lågt 

jämfört med andra företag (Tabell 2, Bilaga 1). Dessutom är tidsåtgången på 31 veckor kort 

jämfört med andra företag (Tabell 2, Bilaga 1).  

 

Kommentarer om Innovagen AB 

Projektgruppen anser att Innovagen AB är det bästa företaget utifrån samtliga granskade. 

Projektgruppen har fått snabba och tillmötesgående svar där kontaktpersonen, som är vice VD på 

företaget, tagit sig tid att förklara vad företaget erbjuder och hur produktionsprocessen går till. 

 

Innovagen AB ses som en mycket lovande kandidat för att leverera antikroppar till Olink 

Proteomics AB. Priset är lågt, men det är framförallt tidsåtgången som sticker ut då den är kortare 

än för många andra företag (Tabell 2, Bilaga 1). Dessutom ses det som en fördel att Innovagen 

AB är ett svenskt företag. Kontakt via telefon blir smidigare, fraktsträckorna kortare och det blir 

lättare att arrangera besök hos företaget. Innovagen AB går under svenska regler gällande 

djurhållning vid efterfrågan, vilket gör att Olink Proteomics AB krav på svensk djurhållning 

uppfylls.  

 

Enligt de två referenser som kontaktats är Innovagen AB väldigt kunniga och ett bra bollplank 

vid planering av projekt för produktion av monoklonala antikroppar. Innovagen AB är lätta att 

föra en dialog med och företagets långa erfarenhet av antikroppstillverkning gör att de har god 

kunskap om vad som fungerar och inte. 
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Djurhållning 

Innovagen AB:s djurhållning sker enligt gällande regler inom EU (1) och Nordamerika (2). 

Företagets djur hålls i olika länder, bland annat i Sverige. De djur som nyttjas i Sverige behandlas 

enligt svenska regler (3, 4, 5). Kunderna kan efterfråga produktion med svenska djur.  

 

Misslyckat projekt 

Vid misslyckat projekt faktureras 65 % av projektets kostnad fram till skapandet av hybridom. 

 

 

Absea Biotechnology Ltd 

Absea Biotechnology Ltd är ett kinesiskt företag, beläget i Peking, som är inriktat på produktion 

av kundanpassade antikroppar och antikroppsreagenser.  

 

Priset på 111 000 SEK, för produktion med hybridomteknik enligt exempelbeställningen, är det 

lägsta priset bland alla företag (Tabell 2, Bilaga 1). Tidsåtgången på 42 - 51 veckor för 

produktionen är däremot lång jämfört med de andra rekommenderade företagen (Tabell 1). 

 

Kommentarer om Absea Biotechnology Ltd 

Projektgruppen har upplevt företaget som tillmötesgående i mailkontakten. Snabba, pedagogiska 

och utförliga svar har mottagits via mail och servicenivån ses därför som hög. Kontaktpersonen 

är VD på företaget och sitter som ordförande i styrelsen. Det ses som något positivt att en högt 

uppsatt person har detaljkunskap om produktionen och har tagit sig tid att svara på frågor, utan 

några mellanled. 

 

Projektgruppen har inte kunnat verifiera vilka exakta regler företaget följer gällande djurhållning. 

Det finns knappt någon information att hämta från företagets hemsida om det här. 

 

En referens, som har samarbetat med företaget i fem år, rekommenderar Absea Biotechnology 

Ltd och nämner att de har haft en hög andel lyckade resultat. De säger även att de håller tiden och 

upprätthåller en god kommunikation genom hela processen. 

 

Det låga priset, höga servicenivån och positiva omdömen från referenser gör att projektgruppen 

tror att ett samarbete med Absea Biotechnology Ltd ser lovande ut. Företaget valdes dock inte ut 

som det bästa på grund av den långa produktionstiden.  

 

Djurhållning 

Företagets djurhållning följer regler anpassade från EU- och USA-standard (1, 2). Alla djur hålls 

på “Bejing Laboratory Animal Research Center”, som regelbundet granskas av “Beijing 

Administration Office of Laboratory Animals” (6). Dock är hemsidan om djurhållningen mycket 

bristfällig då det knappt finns någon information att hämta. Alla djur hålls under SPF-

förhållanden och i IVC-burar (7, 8; Bilaga 4).  
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Misslyckat projekt 

Om de producerade antikropparna inte är användbara för Olink Proteomic AB:s syfte debiteras 

90 % av kostnaden för produktionsstegen. Det inkluderar stegen till och med skapandet av 

hybridom och ELISA-screening.  

 

 

Bio-Rad AbD Serotec Ltd  
AbD Serotec är den del av företaget Bio-Rad som är specialiserad på antikroppsproduktion. 

Förutom att erbjuda den klassiska hybridomtekniken vid utveckling av antikroppar, har Bio-Rad 

AbD Serotec Ltd ett fullt rekombinant antikroppsbibliotek, HuCAL®. Biblioteket baseras på 

fagpresentation (eng. phage display). Företaget är beläget i Storbritannien. 

 

Priset på 129 000 SEK, för produktion med hybridomteknik enligt exempelbeställningen, är lågt 

jämfört med andra företag (Tabell 2, Bilaga 1). I priset är dock inte antigenet inkluderat vilket 

kommer resultera i ett dyrare totalpris. Tidsåtgången på 34 - 52 veckor är dessutom lång jämfört 

med andra företag (Tabell 2, Bilaga 1). 

 

Priset på 207 000 SEK, för produktion med rekombinant teknik enligt exempelbeställningen, är 

det högsta bland de fem rekommenderade företagen (Tabell 1). Priset är dock inte högt jämfört 

med övriga utvärderade företag (Tabell 2, Bilaga 1). Tidsåtgången på 29 veckor är kort jämfört 

med andra företag (Tabell 2, Bilaga 1). 

 

Kommentarer om Bio-Rad AbD Serotec 

Redan från början upplevde projektgruppen en mycket tillmötesgående respons från företaget. I 

första mailkontakten föreslogs ett möte för att berätta mer om produktion av monoklonala 

antikroppar och företagets olika tekniker. Mötet hölls på Biomedicinskt centrum, Uppsala 

universitet, där en HuCAL®-specialist och en säljansvarig från företaget närvarade. Den fortsatta 

kontakten har varit god. 

 

Att Bio-Rad AbD Serotec Ltd inte erbjuder möjligheten att producera ett antigen i form av ett 

fullängds rekombinant protein ses som en negativ aspekt, då alla andra rekommenderade företag 

erbjuder tjänsten. För den rekombinanta tekniken erbjuds däremot tjänsten. Dessutom är etiken 

mer fördelaktig, då djur inte är inkluderat i något av produktionsstegen, samt är tidsramen på 29 

veckor kort. HuCAL®-tekniken anses därför vara ett bättre alternativ än företagets 

hybridomteknik. Chansen för ett lyckat resultat är högre för den rekombinanta metoden, >95% 

för HuCAL®-teknologin jämfört med ~75% för hybridomtekniken.  

 

Tidsåtgången för produktion med hybridomtekniken varierar mellan 34 veckor upp till ett år, där 

34 veckor uppskattas som en rimlig tidsåtgång medan ett år är för lång tid för Olink Proteomics 

AB. Ännu en anledning till att använda HuCAL® är den höga chansen att hitta ett antikroppspar 

med metoden sandwich-ELISA, >90 % jämfört med hybridomteknikens 56 %, enligt företaget. 
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En referens som har använt sig av HuCAL®-teknologin har delat både positiva och mindre 

positiva tankar. Det positiva var att Bio-Rad AbD Serotec Ltd höll sina tider och att företaget 

använde sig av ett humant bibliotek, vilket gav olika typer av bindare. Det mindre bra med 

metoden är det dyrare jämfört med den klassiska hybridomteknologin och att produkterna kan ha 

skiftande kvalitet.  

 

Projektgruppen anser att HuCAL®-tekniken är intressant och har många fördelar gällande 

valmöjligheter vid produktion samt att det är etiskt fördelaktigt. På grund av att Bio-Rad AbD 

Serotec Ltd har en avgiftsbelagd licens för att få använda antikropparna kommersiellt, samt det 

dyrare priset, har projektgruppen valt att inte rekommendera Bio-Rad AbD Serotec Ltd som det 

bästa företaget. Projektgruppen är dock mycket positivt inställda till de etiska fördelarna av 

företagets rekombinanta produktion och nyfikna på de tilläggstjänster som erbjuds gällande 

förbättring av antikropparnas specificitet. Det här i en kombination med en kort produktionstid 

gör att företaget rekommenderas till Olink Proteomics AB.  

 

Djurhållning 

Bio-Rad AbD Serotec Ltd följer EU-standard (1) när det gäller djurhållning. Företagets 

rekombinanta teknik, HuCAL®, nyttjar inga djur vilket gör det till ett etiskt fördelaktigt 

alternativ till hybridomteknik. 

 

Äganderätt 

För hybridomtekniken ingår äganderätt för Olink Proteomics AB. För de rekombinanta 

antikropparna har Bio-Rad AbD Serotec Ltd äganderätt, då de kundanpassade monoklonala 

antikropparna kommer fortsätta finnas i deras bibliotek och således möjligtvis genereras även till 

andra företag. Användning av rekombinant framställda antikroppar i produkter kräver därför en 

licens. Vid kommersiell användning måste Olink Proteomics AB också betala royalty. 

 

Antigen 

För hybridomtillverkning erbjuds peptidsyntes samt konjugering av peptid till ett bärarprotein. 

För den rekombinanta tillverkningen erbjuds tillverkning av fullängds rekombinanta proteiner. 

 

Misslyckat projekt 

För den rekombinanta framtagningen faktureras 10 % av priset till och med screening av 

HuCAL®-biblioteket om Bio-Rad AbD Serotec inte lyckas producera någon positiv klon. Vid 

misslyckat projekt med hybridomtekniken faktureras 50 % av priset till och med 

hybridomtillverkning.  

 

 

Davids Biotechnologie GmbH 
Davids Biotechnologie GmbH grundades 1996 i Regensburg, Tyskland, där de fortfarande är 

stationerade. Företaget är specialiserat på antikroppsutveckling och erbjuder även flera olika 

tjänster för antigensproduktion. 
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Priset på 135 000 SEK, för produktion med hybridomteknik enligt exempelbeställningen, är lågt 

jämfört med de andra företagen (Tabell 2, Bilaga 1). Tidsåtgången på 17 - 35 veckor är dessutom 

bland de kortaste (Tabell 2, Bilaga 1).  

 

Kommentarer om Davids Biotechnologie GmbH 

Projektgruppen har upplevt en god servicenivå i kontakten med företaget. Kontaktpersonen har 

varit mycket tillmötesgående och pedagogisk och har ansträngt sig för att möta projektgruppens 

önskemål, samt svarat snabbt och utförligt på frågor. 

 

Davids Biotechnologie GmbH har ett lågt pris för framtagningen av monoklonala antikroppar. 

Att även tidsåtgången är kort gör att företaget är en lovande kandidat för Olink Proteomics AB.  

 

Företaget beskriver detaljerat hur de behandlar sina djur på hemsidan, vilket ses som mycket 

positivt och visar att de ser djurhållning som en viktig fråga. Det bidrar till en god helhetsbild av 

företaget, då djurhållningen är en av de avvägningar projektgruppen ansett vara viktig. 

 

Tyvärr har företaget inte haft möjlighet att lämna ut referenser eftersom de uppger att de aldrig 

delar kundrelaterad information. Det är en nackdel eftersom referenser kan bekräfta att företaget 

uppfyller vad de utlovar.  

 

Helhetsintrycket har varit bra och företaget har gjort ett väldigt gott intryck på projektgruppen. 

Davids Biotechnologie GmbH valdes dock inte som det bästa företaget delvis på grund av att de 

inte hade möjlighet att ge referenser. 

 

Djurhållning 

De följer schweiziska djurhållningsregler (9) och regler i enighet med NIH/OLAW (10; Bilaga 4) 

Davids Biotechnologie GmbH beskriver utförligt på sin hemsida hur djuren hålls. 

 

Misslyckat projekt 

Varje avslutat produktionssteg debiteras till fullo. Efter immunisering skickas ELISA-titervärden 

till Olink Proteomics AB som då får välja om projektet ska fortgå, om ytterligare immunisering 

krävs eller om projektet ska avslutas. 

 

 

GenScript USA Inc 
GenScript USA Inc är ett företag med huvudkontor beläget i New Jersey, USA. De specialiserar 

sig på utveckling av produkter inom Life Science så som peptider, proteiner och antikroppar.  

 

Priset på 130 000 SEK, för produktion med hybridomteknik enligt exempelbeställningen, är lågt 

vid jämförelse med övriga utvärderade företag (Tabell 2, Bilaga 1). Tidsåtgången på 26 - 34 

veckor är även kort vid jämförelse (Tabell 2, Bilaga 1). 
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Kommentarer om GenScript USA Inc 

Projektgruppen har upplevt en hög servicenivå där kontaktpersonen har varit tillmötesgående och 

besvarat frågor inom god tid. 

 

Priset för utveckling av kundanpassade monoklonala antikroppar är lågt. Det här i kombination 

med den korta produktionstiden gör att GenScript USA Inc anses vara en god kandidat att 

rekommendera till Olink Proteomics AB. 

 

Företaget producerar även antikroppar rekombinant men tyvärr har projektgruppen inte mottagit 

någon offert för den tekniken. 

 

Gällande referenser kunde GenScript USA Inc inte lämna ut kontaktuppgifter till tidigare kunder. 

På hemsidan har de däremot angett omdöme från referenser. Referenserna rekommenderade alla 

ett samarbete med GenScript USA Inc, men projektgruppen lägger ingen stor vikt vid omdömena 

då direktkontakt med referenser saknas. 

 

Helhetsintrycket av GenScript USA Inc har varit bra då allt har varit genomgående positivt. 

Eftersom GenScript USA Inc inte stack ut från mängden, samt att projektgruppen inte haft 

kontakt med referenser, valde dock projektgruppen att inte rekommendera dem som det bäst 

lämpade företaget. 

 

Djurhållning 

Genscript USA Inc:s djurhållning går under AAALAC- och OLAW-standard (10, 11; Bilaga 4). 

Företaget beskriver på hemsidan vilken procedur, för djurförsök, som används för att minimera 

stress, obehag och smärta för djuren. Till exempel tillämpas den minst smärtsamma 

immuniseringsmetoden, subkutan injicering, vid injektion av antigenet. 

 

Misslyckat projekt 

En startavgift debiteras om immuniseringssteget misslyckas eller om inga positiva kloner erhålls. 

 

 

Bakgrund 
 

I följande avsnitt presenteras bakgrunden till beställningen samt två olika processer för 

framställning av kundanpassade monoklonala antikroppar. 

 

 

Olink Proteomics AB söker leverantörer av specifika bindare 

Olink Proteomics AB utför idag immunanalys med mono- och polyklonala antikroppar, för en 

bred screening av biomarkörer, genom deras produkt Proseek Multiplex®. För att identifiera ett 

mindre antal proteiner arbetar Olink Proteomics AB med att ta fram nya produkter, vilka refereras 
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till som fokuserade paneler. Panelerna kommer vara immunanalyser bestående av cirka åtta par 

monoklonala antikroppar som binder in och signalerar närvaron av intressanta biomarkörer. 

Målsättningen är att panelerna ska användas som diagnostiska tester på kliniker samt eventuellt 

som hemtester. Det kommer att påskynda och säkerställa diagnostisering av sjukdomar där 

biomarkörer finns närvarande. Olink Proteomics AB önskar framställa flera olika varianter av de 

fokuserade panelerna som identifierar olika grupper av proteiner.  

 

Viktiga parametrar vid urval 

Olink Proteomics AB önskar få tillgång till kundanpassade monoklonala antikroppar från ett 

externt företag och genom projektbeställningen vill de veta vilket som är det bästa strategiska 

valet av företag. Enligt projektbeställningen skulle projektgruppen granska och göra avvägningar 

på ledtider, kostnader, reningsmetoder, mängd, antal kloner, kvalitetskontroller och 

tilläggstjänster. För att göra det valde projektgruppen att ställa krav på reningsmetoder, mängd, 

antal kloner, kvalitetskontroller och tilläggstjänster i en exempelbeställning för att sedan jämföra 

ledtider och kostnader mellan företagen. Andra aspekter som projektgruppen valt att lägga vikt på 

vid urval är den uppfattade servicenivån och djurhållningen. 

 

 

Produktion av antikroppar med hybridomteknik 

Antikroppar är proteiner med hög affinitet för en specifik epitop hos en substans, till exempel ett 

protein. Antikroppar produceras av ryggradsdjurs adaptiva immunförsvar i syfte att identifiera 

och signalera närvaro av ett okänt ämne (12). De okända ämnena kan vara allt från 

makromolekyler till mikroorganismer (13). Ett antigen är den substans som triggar 

antikroppsproduktionen hos ryggradsdjurets B- eller T-lymfocyter (12).  

 

Monoklonala antikroppar är bra och specifika bindare 

Skillnaden mellan monoklonala och polyklonala antikroppar är att de monoklonala antikropparna 

binder till samma epitop på antigenet, medan polyklonala binder till olika epitoper (14, 15). 

Enskilda lymfocyter uttrycker en typ av antikropp som binder till individuella epitoper på ett 

antigen. De monoklonala antikropparna blir mer specifika än polyklonala antikroppar då de alltid 

binder till samma epitop på antigenet. Användning av monoklonala antikroppar resulterar därmed 

i en mer reproducerbar process.  

 

Ett antigen har vanligtvis många epitoper. Då ett antigen introduceras till ett ryggradsdjur 

aktiveras amplifieringen av olika lymfocyter. Det här kallas en polyklonal respons. En enskild 

lymfocyt producerar en typ av antikropp, vilket är en monoklonal respons. Genom att slå samman 

en enskild lymfocyt med en myelomcell kan stora mängder av en monoklonal antikropp 

produceras. Den här typen av sammanslagna celler kallas för hybridom (14, 15). En framställning 

av antikroppar med hjälp av hybridomteknik kan refereras till som den klassiska 

framställningsmetoden.  
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Industriell produktion av monoklonala antikroppar är en lång process som 

varierar mellan olika företag 

Tillvägagångssättet vid industriell produktion av monoklonala antikroppar skiljer sig mycket 

mellan olika företag. Hybridomtekniken är i dagsläget den vanligaste tekniken. Den här tekniken 

går ut på att hybridom skapas genom sammanslagning av cancerceller från benmärg (myelom) 

och B-lymfocyter från mjälten på ett djur som skapat antikroppar mot det aktuella antigenet (16). 

Se Figur 1 för en överblick av tekniken. 

 

 
Figur 1. Framställning av monoklonala antikroppar via hybridomteknologi kan beskrivas i åtta steg: 1) 

Immunisering av mus. 2) Isolering av B-lymfocyter från mjälten. 3) Odling av myelomceller. 4) 

Sammanslagning av myelom- och B-lymfocyter. 5) Separation av cellinjer. 6) Screening av lämpliga 

cellinjer. 7a) Uppskalning in vitro eller b) in vivo. 8) Utvinning av antikroppar. Bilden är tagen från 

Wikimedia Common (17).  
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Hybridomteknikens första steg innefattar immunisering av ett djur med antigenet av intresse. En 

rad olika faktorer runt immuniseringen påverkar immunresponsen, bland annat mängden och 

koncentrationen antigen, antal injiceringar och tidsintervallet mellan injiceringarna. Ofta ger 

mindre men fler doser bättre respons eftersom för höga doser kan ge en stor mängd antikroppar 

med en låg affinitet. Produktionen av antikroppar kan även påverkas negativt av för många doser 

då immuntolerans kan uppstå i djuret. Den optimala doseringen kan variera för olika antigen, 

vilket gör att samma immuniseringsprotokoll inte ger samma resultat för alla antigen (16).  

 

I processens andra steg screenas blodprov från djuret för att mäta koncentrationen av antikroppar. 

Det här görs ofta med enzymkopplad immunadsorberande analys (eng. enzyme-linked 

immunosorbent assay, ELISA). Om koncentrationen antikroppar är tillräckligt hög isoleras B-

lymfocyter från djurets mjälte (18). 

  

För att skapa hybridom slås de celler som tagits från djurets mjälte samman med, i princip 

odödliga, myelomceller. Det här görs för att hybridomen ska kunna växa obegränsat. Själva 

sammanslagningen kan göras på olika sätt men ett alternativ är att centrifugera de båda 

celltyperna tillsammans i polyetylenglykol som gör att cellmembranen smälter samman. Ett 

speciellt selektionsmedium som kallas HAT (eng. hypoxanthine-aminopterin-thymidine medium, 

HAT) används för att endast de sammanslagna cellerna ska kunna växa (18). 

  

I nästa steg görs screening av hybridomen för att kontrollera hur många det finns och vilka som 

ska gå vidare i processen. Screening görs vanligen med ELISA. Därefter kan kloning av de celler 

som producerar de rätta antikropparna utföras. Hybridomen växer sedan till sig i vävnadskultur 

och fortsätter produktionen av antikroppar (18). 

 

Affinitetskromatografi är en vanlig metod för att rena fram den önskade antikroppen. Beroende 

på vilken ligand som används i kromatografin specificeras vilken typ av antikropp som renas 

fram, till exempel immunoglobulin G eller immunoglobulin A (19). 

 

 

Produktion av rekombinanta antikroppar  

Ett alternativ till hybridomtekniken är antikroppar framställda på rekombinant väg, där den 

vanligaste teknologin som används är fagpresentation (20). Idag finns en stor variation av olika 

system där rekombinanta antikroppar kan tillverkas, såsom bakterier, jästsvampar, insekter, 

transgena plantor och djur (21).  

  

Fördelar med rekombinant framställning av monoklonala antikroppar 

En självklar fördel med rekombinant framställning av antikroppar är den etiska aspekten. Inga 

djur behöver användas eller komma till skada vid fullständigt rekombinant framställning av 

antikroppar. Tekniken tar dessutom betydligt kortare tid (21). Vid användning av hybridom tar de 

individuella momenten, screening och subkloning, flera månader, medan en screening med 

rekombinant teknik endast kan ta några timmar, i och med att flera miljoner kloner kan evalueras 
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i varje omgång (22). Rekombinant framställda antikroppar är även mer genetiskt stabila, billigare 

samt lättare att modifiera, bland annat när det gäller affinitet och specificitet (20). 

  

Tillvägagångssätt fagpresentation 

Målet med fagpresentation är att kunna koppla samman antikroppens fenotyp (delen på 

antikroppen som binder till antigenet, även kallad paratop) med dess genotyp vilket görs med 

hjälp av bakteriofager, se Figur 2. Genen, som kodar för den antikropp som är av intresse, förs in 

i bakteriofagens ytprotein vilket gör att det uttryckta proteinet som presenteras, blir synligt på 

ytan. Därav namnet fagpresentation. När bakteriofagen sedan screenas kan interaktioner lätt 

upptäckas mellan antikroppen i fråga och det matchande antigenet (23). För att hitta matchande 

antikroppar kan till exempel kolonner eller plattor med immobiliserade antigener användas. När 

bakteriofagerna sedan tillsätts kommer de med matchande antikropp binda till det här antigenet, 

medan övriga kan tvättas bort. För att få önskad affinitet för en specifik epitop kan proceduren 

upprepas, där nära relaterade antigener tillsätts i lösningen. Bakteriofager med epitop-specificitet 

till de nära relaterade antigenen binder in och tvättas sedan bort. På det här viset hittas det antigen 

som uppfyller alla önskemål (22). Det är viktigt att antigenbiblioteken som används vid screening 

är av god kvalitet för att en selektion av antikroppar med hög affinitet ska kunna utföras (20). 

 

 
 

Figur 2. Figur som beskriver en cykel vid fagpresentation. Cykeln börjar med en bunden antikropp på ytan 

av en bakteriofag. Via kolumner eller plattor med immobiliserade antigen kan bakteriofagerna med den 

önskade antikroppen binda in. De elueras sedan ut för att kunna amplifieras. Bilden är omarbetad från 

(24). 
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Sandwich-ELISA som tilläggstjänst 

Sandwich-ELISA är en metod som används för att undersöka om två olika antikroppar kan binda 

till var sin epitop på samma antigen. Den första antikroppen fästs till en fast yta. Antigen tillsätts 

och binder till antikroppen. Den andra antikroppen tillsätts och binder till en annan epitop på 

antigenet. Proteinet sitter då mellan två antikroppar, därav namnet sandwich-ELISA (25). 

Metoden är relevant för Olink Proteomics AB då deras teknologi fungerar på liknande sätt. Deras 

detektionsteknologi är baserat på att två antikroppar med fastsatta oligonukleotider binder till 

samma antigen. En förlängning av oligonukleotiderna sker via polymeraskedjereaktion (eng. 

Polymerase Chain Reaction, PCR) vilket möjliggör detektion av antigenet (Figur 3; 26). Att två 

antikroppar kan binda till samma antigen via två olika epitoper är därmed ett krav för detektion i 

de paneler Olink Proteomics AB har som mål att utveckla.  

 

 
Figur 3. Olink Proteomics detektionsmetod av ett antigen via två bundna antikroppar. 1) Två matchande 

antikroppar med fastsatta oligonukleotider binder in till olika epitoper på antigenet. 2) En förlängning sker 

via polymeraskedjereaktion. 3) Förlängningen gör det möjligt att detektera och påvisa närvaron av ett 

specifikt protein. Bilden är omarbetad från (26). Originalbilden tillhör Olink Proteomics AB och har 

modifierats med deras godkännande.  

 

 

Metod och genomförande 
 

Projektgruppen har arbetat med insamling och summering av information på olika sätt. De 

huvudsakliga informationskällorna har varit företagens hemsidor, mailkontakt med företag och 

vetenskapliga artiklar. Insamlingen och summeringen av information hade syftet att göra relevant 

information lättillgängligt för Olink Proteomics AB och andra eventuella intressenter. 

Information har summerats både i text och tabeller och datan presenteras delvis i form av bilagor 

till rapporten. Bilaga 6 ger en kronologisk presentation av genomförandet. 

 

Val av företag har baserats på en exempelbeställning innehållande krav på reningsmetod, mängd, 

antal kloner, kvalitetskontroller och djurhållning. Projektgruppen har utifrån det gjort en 

avvägning på kostnad och ledtid. Företagets servicenivå har också vägts in, det vill säga hur fort 

företaget svarat på mail, hur utförligt och detaljerat de har svarat på frågor och hur 

tillmötesgående kontaktpersonen varit. Företagets hemsida har också utvärderats, angående vilket 
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intryck den gett och hur mycket information som kan hämtas från hemsidan. Projektgruppen har 

även tagit kontakt med externa referenser för att utvärdera företagets pålitlighet. 

En exempelbeställning (Bilaga 3) togs fram och skickades ut till samtliga företag. Målet var att i 

största möjliga mån efterlikna en framtida beställning från Olink Proteomics AB. 

 

 

Tre urval – vägen till de rekommenderade företagen 

För att komma fram till vilka företag som ska rekommenderas till Olink Proteomics AB valde 

projektgruppen att utforma tre urval. Till att börja med valdes företag ut genom en 

internetbaserad informationssökning, där fokus låg på att hitta både nationella och internationella 

företag. Företagen skulle erbjuda kundanpassade monoklonala antikroppar framställda med 

antingen hybridomteknik eller rekombinant teknik. Ett första mail (Bilaga 3) skickades till de 

utvalda företagen. 

 

Första urvalet 

Det första urvalet gjordes, efter mer djupgående informationssökning och initierad kontakt med 

företagen. De företag som valdes bort i det här urvalet producerade inte kundanpassade 

monoklonala antikroppar, eller hade inte förmågan att göra det vid den tidpunkt de blev 

kontaktade. Även företag som inte svarade på mail, trots upprepade försök från projektgruppen, 

valdes bort. 

 

Andra urvalet 

Inför det andra urvalet skickades en exempelbeställning ut. Efter en jämförande utvärdering av 

företagens svar på exempelbeställningen valde projektgruppen att gå vidare med ett antal företag 

i marknadsanalysen. En kort sammanfattning av företagens svar kan läsas i Tabell 2, Bilaga 1. 

Även referenser till företagen kontaktades. 

 

Tredje urvalet 

I det tredje urvalet granskades företagen noggrant och aspekter som tid, pris, servicenivå och 

djurhållning vägdes mot varandra. Utifrån bedömningen valdes fem företag ut som främsta 

kandidater att rekommendera till Olink Proteomics AB. I det här urvalet utsågs även det bäst 

lämpade företaget Innovagen AB, efter grundlig jämförelse mellan de fem kvarvarande företagen. 

 

 

Avgränsningar 

Projektgruppen valde att avgränsa projektet till att granska cirka 30 företag, både nationella och 

internationella. Utifrån de 30 företagen har urval gjorts och till slut rekommenderas fem företag 

som presenteras mer grundligt. Alla granskade företag är presenterade i Tabell 1, Bilaga 2.  
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Överlämning av projektet 

De fem företagen som projektgruppen rekommenderar är: Absea Biotechnology Ltd, Bio-Rad 

AbD Serotec Ltd, Davids Biotechnologie GmbH, GenScript USA Inc samt Innovagen AB. 

Projektgruppen bedömer att Olink Proteomics AB kommer kunna finna en god samarbetspartner 

till utvecklingen av sina fokuserade paneler bland de fem företagen. 

 

Olink Proteomics AB har budgeterat att testa antikroppar från fem olika företag vilket 

projektgruppen anser vara en god idé. Det här på grund av att de prisexempel som presenteras 

inte nödvändigtvis speglar en verklig beställning från Olink Proteomics AB då tilläggstjänster, 

mängdrabatt med mera kan påverka den slutgiltiga kostnaden och tiden.  

 

Att ha i åtanke är även att det bemötande projektgruppen fått från de granskade företagen kan 

skilja sig från vad ett företag kunnat få, då projektgruppen inte är potentiella kunder. Responsen 

på de frågor projektgruppen ställt har varierat då ett antal företag bett om direkt kontakt med 

Olink Proteomics AB. Ett sådant svar har lett till att företagen sållats bort i urvalsprocessen då 

projektgruppen inte fått tillräckligt med information. 

 

En testperiod är därför av största vikt och kommer ge en tydligare bild av vilka som kommer 

kunna leva upp till de krav och önskemål som Olink Proteomics AB har på en leverantör. 

 

 

Tillkännagivanden 

Tack till Olink Proteomics AB, vår beställare, för det goda samarbetet, ett givande studiebesök 

och vägledningen under arbetets gång. 

 

Tack till Jan Andersson, vår beställarrepresentant, för hjälpen med avgränsning av projektet, 

värdefull respons på rapporten samt som kontakt mellan projektgruppen och beställaren. 

 

Tack till Anna Larsson, vår handledare, för vägledningen med projektmedlemmarnas personliga 

mål samt värdefull respons på rapporten. 

 

Tack till opponentgruppen för tiden ni tagit lagt ner på att ge projektgruppen värdefull respons på 

arbetet. 

 

Tack till Lena Henriksson för vägledningen gällande etik vid användande av djur. 

 

Tack till Camilla Duborn och Paul Royle på Bio-Rad AbD Serotec för den informativa 

föreläsningen angående rekombinant framställningsteknik och djurhållning. 

 

Tack till samtliga företagsrepresentanter projektgruppen varit i kontakt med. 
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Den här rapporten är en slutrapport på kursen Självständigt arbete i Molekylär Bioteknik 

(1MB322) som hölls på Uppsala universitet under vårterminen 2016. Presenterad information i 

rapporten är baserad på direktkontakt med nämnda företag, informationssökningar på företagens 

hemsidor och diverse databaser. Analyser och påståenden återspeglar projektgruppens 

uppfattningar och värderingar. Vi tar inget ansvar för eventuella fel eller missuppfattningar som 

står i rapporten samt inget ansvar för ekonomiska eller personliga förluster som kan ske direkt 

eller indirekt kopplat till rapporten. Den här rapporten är skriven utan egna intressen och det finns 

inga vinstintressen å projektgruppens vägnar. 
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Bilaga 1 - Kontaktade företag 
 

Projektgruppen kontaktade 30 företag via mail, varav 26 av företagen visade sig vara relevanta 

för det här projektet. I Tabell 1 presenteras en översiktlig bild av de 26 relevanta företagen. 

Tabellen inkluderar namn på företag, land för huvudkontor, om de svarat på projektgruppens mail 

samt huruvida de skickat en offert för exempelbeställningen. I Bilaga 3 beskrivs och definieras 

offerten.  

 

I Tabell 2 presenteras de företag som gett en offert för exempelbeställningen, tillsammans med 

land för huvudkontor, företagets produktionsteknologi samt pris- och tidsåtgång. 
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Tabell 1. Presentation av de 26 relevanta företagen 

Företag Land för 

huvudkontor 

Svar 

på mail 

Svar på exempel- 

beställningen 

Abcam plc England Ja
1
 Nej

3
 

Abnova Corporation Taiwan Ja
1
 Nej 

Absea Biotechnology Ltd Kina Ja
1
 Ja 

Abwiz Bio Inc USA Ja
2
 Nej

3
 

Agrisera AB Sverige Ja
2
 Nej

3
 

Antibody Production Services Ltd England Ja Ja 

Atlas Antibodies AB Sverige Ja
1
 Nej

3
 

BioGenes GmbH Tyskland Ja Ja 

Bio-Rad AbD Serotec Ltd England Ja Ja 

BIOTEM Frankrike Ja Ja 

Capra Science Antibodies AB Sverige Ja Ja 

Creative Biolabs USA Ja
2
 Nej

3
 

Davids Biotechnologie GmbH Tyskland Ja Ja 

Eurogentec S.A. Belgien Ja Ja 

Fusion Antibodies Ltd England Ja Ja 

GenScript USA Inc USA Ja Ja 

Innovagen AB Sverige Ja Ja 

Nordic Biolabs AB Sverige Nej Nej
3
 

Precision Antibody
TM

 USA Ja Ja 

ProMab Biotechnologies Inc USA Ja
1
 Nej 

ProSci Inc USA Ja Nej 

RD-Biotech Frankrike Nej Nej
3
 

Rockland Immunochemicals Inc USA Ja
1
 Nej 
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Swedclone AB Sverige Nej Nej
3
 

The Antibody Company Ltd Skottland Ja Ja 

Thermo Fisher Scientific USA Ja Ja 

1
 Företaget svarade men de avbröt kontakten efter en viss tid 

2
 Företaget svarade men projektgruppen valde att avbryta kontakten efter en viss tid 

3
 Företaget har inte svarat på exempelbeställningen då de inte fick tillgång till den på grund av avbruten 

kontakt 

 

Tabell 2. Presentation av företagen som svarat på exempelbeställningen tillsammans med land för 

huvudkontor, tillgänglig produktionsteknologi, pris på offert samt produktionstid för exempelbeställningen. 

Företag Land för 

huvudkontor 

Rekombinant/ 

Hybridom 

Pris 

(SEK) 

Tid 

(veckor) 

Absea Biotechnology Ltd Kina Nej / Ja 111 000
1
 42 – 51  

Antibody Production Services Ltd England Nej / Ja 140 000
2
 17 – 26 

BioGenes GmbH Tyskland Nej / Ja 212 000
1
 26 – 39  

Bio-Rad AbD Serotec Ltd Tyskland och 

England 

Ja / Ja 207 000
1 

/ 

129 000
2
 

29 /  

34 – 52  

BIOTEM Frankrike Ja / Ja 396 000
1
/ 

168 000
1
 

33 – 46 / 

35 – 52  

Capra Science Antibodies AB Sverige Nej / Ja 117 000
1, 3

 30 – 35 

Davids Biotechnologie GmbH Tyskland Nej / Ja 135 000
1
 17 – 35   

Eurogentec S.A. Belgien Ja / Ja 350 000
1, 4

 30 – 60  

Fusion Antibodies Ltd England Nej / Ja 176 000
2
 20  

GenScript USA Inc USA Nej /Ja 130 000
1
 26 – 34  

Innovagen AB Sverige Nej / ja 140 000
1
 31 

Precision Antibody
TM

 USA Nej / Ja 370 000
1
 21 – 23 

ProSci Inc USA Nej / ja 129 000
1, 3

 24 – 37 

The Antibody Company Ltd Skottland Nej / Ja 312 000
1
 33 – 44 

Thermo Fisher Scientific USA Nej / Ja 412 000
1
 31 – 40 

1  
Inklusive antigen 

2  
Exklusive antigen 

3  
Sandwich-ELISA är inte inkluderat i priset 

4
 Priset gäller hybridomteknik, då ingen offert för rekombinant framställningsteknik tillhandahållits  
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Bilaga 2 - Summerad företagsinformation 
I den här bilagan har projektgruppen summerat information som samlats in om de olika 

företagen. Företagen presenteras var för sig, tillsammans med en analys av företagets hemsida, 

uppfattad servicenivå samt svar på exempelbeställningen. Alla företag har inte presenterats 

fullständigt eftersom projektgruppen valde att avbryta informationssökandet, om företaget inte 

hade den standard som krävdes eller erbjöd önskade tilläggstjänster.   

 

Abcam plc 

Abcam plc är ett stort Life Science-företag baserat i Cambridge, Storbritannien. De har även 

kontor i USA, Kina och Japan. Företaget inriktar sig bland annat på produktion av antikroppar, 

biokemikalier, proteiner och immunanalyser. Abcam plc erbjuder både rekombinanta antikroppar 

och klassiska, monoklonala antikroppar genererade i kanin. 

 

Referensomdöme 

Projektgruppen har inte frågat efter referenser då Abcam plc inte togs vidare till andra urvalet. På 

hemsidan refererar de däremot till artiklar där företagets produkter nämns.  

 

Webb-adress 

http://www.abcam.com/ 

 

Hemsidan 

Abcam plcs hemsida är informativ och pedagogiskt uppbyggd. Det finns väldigt mycket 

information om deras produkter, processer och de lämnar ut referenser direkt på hemsidan.  

Produktionen är utförligt beskriven och de förklarar vad som gäller vid misslyckat projekt. De 

nämner dock inget om deras djurhållning och anger inget pris för kundanpassade antikroppar 

eftersom det bedöms individuellt för varje projekt. 

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Mailkontakten med Abcam plc var mycket kortvarig. En säljansvarig svarade på projektgruppens 

första mail. Därefter skickade projektgruppen ytterligare två mail vid senare tillfälle utan att få 

någon respons. Projektgruppen fick alltså inget svar på exempelbeställningen. Servicenivån var 

därför svår att bedöma.  

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Projektgruppen fick inget svar på exempelbeställningen, därför finns inga uppgifter gällande den. 

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

Abcam plc avslutade mailkontakten i ett tidigt stadie. Projektgruppen valde att inte gå vidare med 

dem i marknadsanalysen då nödvändig information saknades. 

 

 

http://www.abcam.com/
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Abnova Corporation 

Abnova Corporation är ett företag som är beläget i Taiwan. De är specialiserade på produktion av 

antikroppar och de producerar även rekombinanta proteiner.  

 

Referensomdöme 

Eftersom företaget inte svarade på exempelbeställningen har projektgruppen inte frågat om 

referenser. 

 

Webb-adress 

http://www.abnova.com/  

 

Hemsidan  

Abnova Corporations hemsida är pedagogiskt uppbyggd och enkel att navigera på. Det finns 

videor och mycket skriftlig information om de olika stegen vid produktion av kundanpassade 

monoklonala antikroppar. De nämner att deras djur hålls i SPF-faciliteter men inget mer gällande 

deras djurhållning. Inga uppgifter om pris finns tillgängliga.  

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Mailkontakten med Abnova Corporation har varit knapphändig. Projektgruppen fick svar på det 

första mailet samma dag, därefter blev svarstiden mer utdragen. Företaget bad om ursäkt och 

förklarade att det berodde på för hög arbetsbelastning. Projektgruppen fick en kommentar på 

exempelbeställningen men ingen slutgiltig offert då Abnova Corporation avbröt mailkontakten. 

Uppfattad servicenivå är således låg. 

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Projektgruppen fick ingen slutgiltig offert på exempelbeställningen. Därmed finns inga uppgifter 

för det här företaget. 

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

Projektgruppen valde att inte gå vidare med Abnova Corporation. Det här på grund av tidigt 

avbruten mailkontakt och indikationer om att Abnova Corporations i dagsläget har en hög 

arbetsbelastning som går ut över servicen och kontakten med kunder. 

 

 

Absea Biotechnology Ltd 

Absea Biotechnology Ltd är ett antikroppsföretag som är specialister på kundanpassade 

antikroppar och antikropp-reagenser.  Företaget är baserat i Peking, Kina, men enligt deras 

hemsida har de mestadels amerikanska och europeiska kunder. Deras monoklonala antikroppar 

produceras från råtta och mus. 

 

http://www.abnova.com/
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Referensomdöme 

En referens angav att de har mycket bra erfarenheter av Absea Biotechnology Ltd:s produkter 

och har jobbat med dem ett flertal år. De berättar att Absea Biotechnology Ltd är bra på att 

planera, kommunicera och att hålla avsatt tid. Samt att de även har en väldigt välutvecklad 

process för att producera hybridom. 

 

Webb-adress 

http://www.absea-antibody.com  

 

Hemsidan 

Hemsidan ser något oprofessionell ut men innehåller tydlig information om vad företaget 

erbjuder, hur processen går till och vad olika alternativ kostar. Det finns klara instruktioner om 

hur en beställning går till och vad företaget behöver få för information av kunden. De ger dock 

ingen information om djurhållning eller etik på hemsidan. 

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Kontaktpersonen på Absea Biotechnology Ltd har uppfattats som tillmötesgående. 

Projektgruppen har fått snabba, pedagogiska svar och är mycket nöjda med servicenivån. 

Företaget gav även en detaljerad och tydlig offert gällande exempelbeställningen. Den totala 

servicenivån anses därför som mycket hög.  

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Absea Biotechnology Ltd tillverkar antikroppar med hjälp av hybridomteknologi. Offerten från 

företaget presenterar en prissättning på ca 111 000 SEK och en tidsuppskattning på 42 - 51 

veckor, varav 12,5 - 17 veckor är för framställning av antigenet.  

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

Vid jämförelse med övriga utvärderade företag har Absea Biotechnology Ltd presenterat ett lågt 

pris men en något lång produktionstid för exempelbeställningen. Absea Biotechnology Ltd angav 

en referens som samarbetat med företaget under många år och som gav positiva omdömen. 

Projektgruppen har alltid försetts med snabba, detaljerade och tillmötesgående svar från 

kontaktpersonen som dessutom är högt uppsatt inom företaget. Därför bedöms servicenivån som 

mycket hög. Trots en lång produktionstid har projektgruppen valt att gå vidare med Absea 

Biotechnology Ltd i marknadsanalysen då bedömningen gjorts att den höga servicenivån, 

rekommendation från referens och det låga priset överväger den långa tidsåtgången. 

 

 

Abwiz Bio Inc 

Abwiz Bio Inc är ett USA-baserat företag som producerar både traditionella och rekombinanta 

monoklonala antikroppar.  

 

http://www.absea-antibody.com/
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Referensomdöme 

Projektgruppen frågade inte om referenser eftersom företaget inte togs vidare till andra urvalet. 

 

Webb-adress 

http://www.abwizbio.com  

 

Hemsidan 

Hemsidan är pedagogiskt uppbyggd och ger ett professionellt intryck. På hemsidan finns 

övergripande information om metodiken som företaget använder sig av vid produktion av 

antikroppar. Det är enkelt att hitta kontaktinformation, men finns inte mycket detaljinformation 

så som pris på hemsidan. 

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Mailkontakten med Abwiz Bio Inc var mycket kortfattad då de svarade i första mailet att de hade 

många restordrar. Projektgruppen valde i det här skedet att avsluta mailkontakten och fick således 

ingen uppfattning om servicenivån. 

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Projektgruppen avslutade kontakten med Abwiz Bio Inc i ett tidigt stadie. Därmed fick inte 

Abwiz Bio Inc ta del av exempelbeställningen. 

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

Projektgruppen valde att inte gå vidare med Abwiz Bio Inc i marknadsanalysen på grund av deras 

överbelastning. Det bedömdes nämligen som ofördelaktigt för Olink Proteomics AB.  

 

 

Agrisera AB 

Agrisera AB är ett svenskt företag som specialiserar sig på produktion av mono- och polyklonala 

antikroppar. 

 

Referensomdöme 

Projektgruppen har ej frågat om referenser eftersom företaget inte tog sig vidare till andra urvalet. 

 

Webb-adress 

http://www.agrisera.com/ 

 

Hemsidan 

Hemsidan består av övergripande information om företaget och hur de producerar sina 

antikroppar. Det finns en chat på sidan där frågor kan ställas och företaget nämner att de är 

mycket tillmötesgående och kan anpassa sig efter sina kunders behov. Information om 

produktionstiden finns tillgänglig men prisuppgifter saknas på hemsidan. Agrisera AB skriver 

inget om djurhållning på hemsidan annat än att de har OLAW/NIH standard. 

http://www.abwizbio.com/
http://www.agrisera.com/en/info/about-agrisera-.html
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Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Mailkontakten med Agrisera AB var kortvarig. Projektgruppen blev informerade om att företaget 

för närvarande endast producerar monoklonala antikroppar med hjälp av utvalda 

samarbetspartners och alltså inte har någon produktion själva. Projektgruppen valde i det här 

skedet att avsluta mailkontakten med Agrisera AB. 

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Eftersom projektgruppen avslutade kontakten med Agrisera AB i ett tidigt stadie. Därmed fick 

Agrisera AB inte ta del av exempelbeställningen. 

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

Projektgruppen valde att inte gå vidare med Agrisera AB i marknadsanalysen på grund av att 

företaget för närvarande inte själva producerar kundanpassade monoklonala antikroppar. 

 

 

Antibody Production Services Ltd 

Antibody Production Services Ltd (APS) är ett företag som är baserat i Bedford, Storbritannien. 

Företagets huvudsakliga område innefattar antikroppsproduktion och relaterade tjänster inom det 

här området.  

 

Referensomdöme 

Projektgruppen har frågat om referenser men företaget har ej svarat på förfrågan. 

 

Webb-adress 

http://www.antibodyproduction.co.uk/  

 

Hemsidan 

Hemsidan är enkelt uppbyggd där övergripande information finns om de olika stegen i 

produktionsprocessen och det är enkelt att hitta kontaktinformation. Information om 

produktionstiden finns tillgänglig men prisuppgifter saknas på hemsidan. Det finns heller ingen 

information om företagets djurhållning på hemsidan.  

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Projektgruppen uppfattar servicenivån på APS som mycket hög. Kontaktpersonen på APS var 

tillmötesgående, hjälpsam och gav förklarande och snabba svar. Offerten på 

exempelbeställningen var tydlig gällande vilka steg som inkluderades. Tidsåtgång och 

prissättning för de olika stegen var även de tydligt presenterade.  

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

APS tillverkar kundanpassade monoklonala antikroppar med hjälp av hybridomteknologin. 

Offerten från företaget presenterade en prissättning på ca 140 000 SEK och en tidsuppskattning 

http://www.antibodyproduction.co.uk/
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på 17 - 26 veckor. Offerten APS presenterade hade ingen tids- eller kostnadsuppskattning där 

antigensproduktionen var inkluderat. Uppgifter för sandwich-ELISA saknas också i offerten.  

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

Pris och tidsåtgång för antigenet och sandwich-ELISA är inte inkluderade i offerten. Då tilläggen 

kommer höja priset avsevärt samt öka tidsåtgången något anser projektgruppen att informationen 

från APS inte är fullständig. På de här grunderna har projektgruppen beslutat att inte gå vidare 

med APS i analysen. 

 

 

Atlas Antibodies AB 

Atlas Antibodies AB är ett svenskt företag som säljer välkaraktäriserade antikroppar från deras 

katalog. Företaget specialiserar sig främst på att ha antikroppar mot protein som finns i den 

mänskliga kroppen. Antikropparna utvecklades i samband med studien om det mänskliga 

proteomet, The Human Protein Atlas.  

 

Referensomdöme 

Eftersom företaget inte tog sig vidare till andra urvalet har projektgruppen valt att inte fråga om 

referenser. 

 

Webb-adress 

https://atlasantibodies.com/ 

 

Hemsidan 

Hemsidan är lätt att navigera på, men visar inte att företaget producerar kundanpassade 

antikroppar. Det fanns alltså ingen information alls om deras kundanpassade antikroppar eller 

vilka tilläggstjänster som erbjuds.  

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Kontaktpersonen på Atlas Antibodies AB gav till en början snabba och pedagogiska svar på 

projektgruppens frågor. Kontaktpersonen slutade dock svara på projektgruppens mail. 

Servicenivån stack därför inte ut.  

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Eftersom Atlas Antibodies AB avslutade kontakten med projektgruppen, fick de heller inte ta del 

av exempelbeställningen. 

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

På grund av att kontakten med Atlas Antibodies AB avslutades i ett tidigt stadie fick 

projektgruppen inte tillgång till tillräckligt information. Dessutom framgick det att kunden inte 

skulle äga de framtagna antikropparna vilket sågs som en nackdel. Företaget förklarade i ett mail 

att de har ett program för utveckling av antikroppar, där de står för kostnader och generell 

https://atlasantibodies.com/
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karaktärisering vid ett lovande målprotein och kunden deltar i utvärdering av supernatanter och 

kloner. Vid lyckat projekt får kunden köpa antikroppen till ett rabatterat pris. Äganderätten förblir 

hos Atlas Antibodies. 

 

BioGenes GmbH 

BioGenes GmbH är ett företag inom den biotekniska och farmaceutiska industrin som är baserat i 

Berlin, Tyskland. Företaget specialiserar sig på utveckling och produktion av immunanalyser, 

poly- och monoklonala antikroppar och även peptidsyntes. De producerar sina monoklonala 

antikroppar i mus och råtta.  

 

Referensomdöme  

BioGenes GmbH lämnade ut referenser men vid ett sent skede. Eftersom de inte tog sig till topp 

fem, kontaktades referenserna aldrig.  

 

Webb-adress 

http://www.biogenes-antibodies.com 

 

Hemsidan 

Hemsidan är lätt att navigera på och innehåller tydlig men inte så detaljerad information om deras 

produktion av monoklonala antikroppar och deras övriga tjänster. Information om djurhållning, 

priser, ledtider och vad som sker vid misslyckat projekt saknas också.  

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Kontaktpersonen på BioGenes GmbH gav projektgruppen snabba och utförliga svar på 

projektgruppens frågor. Projektgruppen uppfattade kontaktpersonen som mycket tillmötesgående. 

Offerten på exempelbeställningen var tydlig och detaljerad gällande vad som ingick, kostnad och 

tid. Servicenivån uppfattades således som hög. 

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

BioGenes GmbH tillverkar antikroppar med hjälp av hybridomteknologi. Offerten från företaget 

presenterade en prissättning på ca 212 000 SEK och en tidsuppskattning på 26 - 39 veckor. 

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

Vid jämförelse med övriga företag ligger BioGenes GmbH pris för exempelprojektet i mitten av 

prisspannet, vilket innebär att många av företagen presenterade både högre och lägre priser. 

Produktionstiden enligt offerten låg även i mitten av tidsspannet när jämförelse med övriga 

företag gjordes. Projektgruppen hade en positiv bild av företaget men eftersom det inte stack ut 

från mängden som extra bra inom något område valde projektgruppen att inte presentera 

BioGenes GmbH som ett av de fem bästa företagen. 

 

 

http://www.biogenes-antibodies.com/
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Bio-Rad AbD Serotec Ltd 

Bio-Rad AbD Serotec Ltd är ett företag som är baserat i Storbritannien. Företaget fokuserar på 

antikroppsproduktion och säljer katalog- samt kundanpassade monoklonala antikroppar från 

möss. Företaget erbjuder kundanpassade monoklonala antikroppar via hybridomteknologi samt 

en fullt rekombinant teknik. Den rekombinanta tekniken innefattar en HuCAL®-service där de 

screenar sitt rekombinanta antikroppsbibliotek (med 45 miljarder HuCAL®-antikroppar) efter 

bästa antikropp som matchar önskat antigen. Företaget producerar även antigen. 

 

Referensomdöme 

Enligt referenser håller Bio-Rad AbD Serotec Ltd tider. Det som är bra med deras rekombinanta 

produkter är att de använder ett humant bibliotek, vilket ger humana bindare och inte chimära. 

Dessutom kan man få olika varianter av bindare. Det som är mindre bra med deras rekombinanta 

service är att det är dyrt och att man inte äger patentet för bindaren, samt att produkterna har varit 

av skiftande kvalitet. 

 

Webb-adress 

www.abdserotec.com 

 

Hemsidan 

Hemsidan är pedagogiskt uppbyggd och ger ett professionellt intryck. Det är enkelt att orientera 

sig på hemsidan och få förståelse vad som ingår i olika paket samt vad för tilläggstjänster som 

erbjuds. Det är även enkelt att få tillgång till kontaktinformation. Däremot finns det ingen 

information om priser eller djurhållning. 

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Kontaktpersonen på Bio-Rad AbD Serotec Ltd var mycket tillmötesgående och pedagogisk. 

Svaren på frågorna var snabba och tydliga. Projektgruppen hade, utöver mailkontakt, ett möte 

med representanter från företaget. På mötet hölls en presentation av produktionsprocessen för 

HuCAL® och hybridom. Projektgruppen fick ett tydligt svar på exempelbeställningen där 

prissättning, ledtider och vad som ingick presenterades tydligt. Servicenivån bedömdes således 

som mycket hög. 

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Bio-Rad AbD Serotec Ltd producerar kundanpassade monoklonala antikroppar både genom 

rekombinant teknik och hybridomteknik. 

 

Offerten för den rekombinanta framställningen presenterade ett pris på 207 000 SEK med en 

tidsåtgång på 29 veckor. Offerten för framställning via hybridomteknologi presenterade ett pris 

på 129 000 SEK och en tid på 34 - 54 veckor. Vid produktionen med hybridom finns inte 

möjligheten för framställning av ett fullängds rekombinant protein. Då erbjuds istället syntes av 

peptid som konjugeras till ett bärarprotein. Framställning av ett fullängds rekombinant protein 

finns däremot tillgänglig för den rekombinanta tekniken. 

http://www.abdserotec.com/
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Vid produktion av antikroppar via hybridom kommer alla framtagna antikroppar att ägas av 

Olink Proteomics AB. När det gäller den rekombinanta tekniken är fallet inte så. Där kräver Bio-

Rad AbD Serotec Ltd en licensavgift och även en avgift vid vidareförsäljning av antikropparna, 

vilket skulle vara fallet då Olink Proteomics AB vill sälja sina produkter.  

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

De rekombinanta antikropparna har ett högre pris än de antikroppar Bio-Rad AbD Serotec Ltd 

framställer med hjälp av hybridom. I jämförelse med offerterna från de andra utvärderade 

företagen är priset för de hybridomframställda antikroppar bland de lägre, medan priset för de 

rekombinanta antikropparna ligger i mitten av prisspannet. Tiden för den rekombinanta 

framställningen var bland de allra kortaste medan tiden för hybridomframställningen var bland de 

längre. 

 

Bio-Rad AbD Serotec Ltd hade en mycket hög servicenivå. Referensen såg både för- och 

nackdelar med att använda ett rekombinant antikroppsbibliotek framför att framställa antikroppar 

på klassisk väg. Tidsåtgången för hybridomproduktionen var relativt lång jämfört med de övriga 

företagens alternativ med hybridom. Eftersom de inte heller erbjuder tillverkning av ett fullängds 

rekombinant protein har projektgruppen valt att inte gå vidare med den här 

framställningsmetoden från Bio-Rad AbD Serotec Ltd. Den rekombinanta framställningen hade 

ett högre pris än den för hybridom men det sticker inte ut som högt vid jämförelse med andra 

företag. Eftersom produktionstiden för den rekombinanta framställningen är bland de kortaste 

och produktionen dessutom är etiskt fördelaktig, då inga djur används, ser projektgruppen det 

som ett bra alternativ för Olink Proteomics AB. Projektgruppen har därmed valt att gå vidare med 

den rekombinanta framställningen av antikroppar från Bio-Rad AbD Serotec Ltd i 

marknadsanalysen. 

 

 

BIOTEM 

BIOTEM är ett företag beläget i Frankrike. De är specialiserade på framtagning av 

kundanpassade monoklonala antikroppar och immunanalyser, till exempel ELISA. 

 

Referensomdöme 

BIOTEM är ett väldigt professionellt företag som fokuserar på deras expertområden. Deras 

tekniska expertis är väldigt bra och de har mycket god kundkontakt. De är även lätta och trevliga 

att jobba med.  

 

Webb-adress 

http://www.biotem-antibody.com 

 

Hemsidan 

Hemsidan är pedagogiskt uppbyggd, mycket kundorienterad och ger ett professionellt intryck. 

Det presenteras många alternativa vägar till att producera antikropparna. Kontaktinformationen är 

http://www.biotem-antibody.com/
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enkel att hitta, men inga pris- eller tidsuppskattningar om de olika produktionsstegen finns på 

hemsidan. 

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Kontaktpersonen på BIOTEM gav snabba och konkreta svar på ställda frågor. Projektgruppen 

uppfattade kontaktpersonen som mycket tillmötesgående och hjälpsam med detaljerade och 

förklarande svar. Offerten på exempelbeställningen var specifik gällande vad som ingick, kostnad 

och tid. Servicenivån var således mycket hög. 

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

BIOTEM producerar kundanpassade monoklonala antikroppar både genom rekombinant 

teknologi och hybridomteknologi. 

 

Offerten för den rekombinanta framställningen presenterade ett pris på 396 000 SEK och en tid 

på 32,5 - 45,5 veckor. Offerten för framställning via hybridomteknologi presenterade ett pris på 

168 000 SEK och en tid på 35 - 52 veckor.  

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

Priset från offerten gällande hybridomtekniken ligger i mitten av prisspannet vid jämförelse av de 

andra utvärderade företagen. Produktionstiden är dock något längre än för många andra företag. 

Deras rekombinanta framställning är bland de dyraste alternativen som utvärderats och tekniken 

innebär ingen etisk fördel då djur immuniseras i början av processen.  

 

BIOTEM hade goda referenser och en mycket hög servicenivå. Dock var varken produktionstid 

eller pris bland de kortaste/lägsta och ingen tydlig etisk fördel fanns för det rekombinanta 

alternativet då immunisering av djur används i början av processen. I och med det här valde 

projektgruppen att inte rekommendera BIOTEM som ett av de fem utvalda företagen.  

 

 

Capra Science Antibodies AB 

Capra Science Antibodies AB är ett litet svenskt företag som är beläget i Ängelholm, Sverige. 

Företagets vision är att kombinera kvalitativa antikroppar med en etisk produktion från 

välmående djur.  

 

Referensomdöme 

Enligt hemsidan har de haft samarbete med Thermo Fisher, Karolinska Institutet, Genovis med 

flera. De har dock inte lämnat ut några kontaktuppgifter trots förfrågan.  

 

Webb-adress 

http://www.caprascience.com/se.html  

 

http://www.caprascience.com/se.html
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Hemsidan 

Hemsidan är pedagogiskt uppbyggd och den är enkel att navigera i. Informationen som finns är 

mestadels övergripande och det finns inga uppgifter om pris eller produktionstid. Däremot finns 

djurhållningen tydligt beskriven. 

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Servicenivån på Capra Science Antibodies AB uppfattades som god. Kontaktpersonen på Capra 

Science uppfattades som hjälpsam, tillmötesgående och kunnig. Svarstiden var ca 3 arbetsdagar 

men det tog dem 13 dagar att skicka offerten, vilket var en längre tid än projektgruppen önskat. 

Den mottagna offerten var tydlig och detaljerad. 

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Capra Science Antibodies AB tillverkar antikroppar med hjälp av hybridomteknologi. Offerten 

från företaget presenterade ett på ca 117 000 SEK och en tidsuppskattning på 30 - 35 veckor. Pris 

för sandwich-ELISA var dock inte inkluderat i offerten.  

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

Vid jämförelse med övriga utvärderade företag är priset från offerten lågt och produktionstiden 

uppfattas som medellång. Kontakten med företaget har varit god då de varit tillmötesgående i 

sina svar. Tyvärr har svarstiden varit lång vilket kontaktpersonen förklarade med en hög 

arbetsbelastning. På grund av det här, i kombination med att de inte har angivit några referenser, 

har projektgruppen inte valt ut Capra Science Antibodies AB som en av de fem mest lovande 

kandidaterna. 

 

 

Creative Biolabs 

Creative Biolabs är ett amerikanskt företag med huvudfokus på antikroppar. Företaget tillverkar 

kundanpassade monoklonala antikroppar både med hybridom och med rekombinant teknik. 

 

Referensomdöme 

Eftersom företaget inte tog sig vidare till andra urvalet har projektgruppen inte frågat efter 

referenser. 

 

Webb-adress 

http://www.creativebiolabs.net/  

 

Hemsidan 

Hemsidan är något rörig och det är svårt att få en bra översikt av vilka produkter företaget 

faktiskt erbjuder. Det finns mycket information men det är lite svårt att orientera sig bland den. 

Uppgifter om priser, vad som gäller vid misslyckat projekt och djurhållning saknas.  

 

http://www.creativebiolabs.net/
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Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Kontaktpersonen på Creative Biolabs gav snabba och vänliga svar på ställda frågor. Svaren var 

tyvärr mycket kortfattade vilket gjorde att missförstånd uppstod mellan parterna.  

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Projektgruppen avslutade kontakten med Creative Biolabs i ett tidigt stadie. Därför fick inte 

Creative Biolabs ta del av exempelbeställningen. 

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

Beslut togs att inte gå vidare med Creative Biolabs i marknadsanalysen på grund av missförstånd 

mellan parterna. Det är möjligt att Olink Proteomics skulle ha lättare att kommunicera med 

företaget men tyvärr var de svårt för projektgruppen att utvärdera dem. 

 

 

Davids Biotechnologie GmbH 

Davids Biotechnologie GmbH är ett företag baserat i Regensburg, Tyskland. Företaget 

producerar kundanpassade monoklonala och polyklonala antikroppar och erbjuder även ett flertal 

tjänster för antigenframställning.  

 

Referensomdöme 

Davids Biotechnologie GmbH kan inte ge ut referenser på grund av sekretess. 

 

Webb-adress 

http://www.davids-bio.de 

 

Hemsidan  

Det är enkelt att orientera sig på hemsidan och att hitta bland produkter och kontaktinformation. 

De har även skrivit ut vad som utförs i varje fas tillsammans med hur lång tid det tar. Dock har de 

inte angett något om ungefärlig kostnad för de olika faserna. De har skrivit utförligt och detaljerat 

angående deras djurhållning och det verkar väldigt viktigt för dem att de behandlar sina djur väl. 

De använder friska djur från SPF-förhållanden och deras djur kontrolleras av specialiserade 

veterinärer var fjärde vecka. De jobbar även enligt NIH-standard (National Institutes of Health) 

och FELASA-standard, se Bilaga 4. 

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Servicenivån uppfattades som mycket hög. Projektgruppen fick alltid svar inom 24 timmar, vilket 

även inkluderar offerten på exempelbeställningen. Svaren var pedagogiska, detaljerade och 

konkreta. Offerten var detaljerad och tydlig gällande vad som inkluderades, tid och pris. 

Projektgruppen var således mycket nöjd med servicen hos Davids Biotechnologie GmbH. 

 

http://www.davids-bio.de/
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Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Davids Biotechnologie GmbH tillverkar antikroppar med hjälp av hybridomteknologi. Offerten 

från företaget presenterade en prissättning på ca 135 000 SEK och en produktionstid på 17 - 35 

veckor. 

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

Vid jämförelse med de andra utvärderade företagen bedömde projektgruppen att företagets pris 

för exempelprojektet var lågt. Tidsåtgången för exempelprojektet bedömdes som kort. Davids 

Biotechnologie GmbH hade en mycket hög servicenivå men tyvärr hade företaget inte möjlighet 

att lämna ut referenser. Eftersom tidsåtgången för exempelprojektet var kort i jämförelse med 

övriga företag och priset var bland de lägsta, samt att företaget har ett centralt fokus på ekologi 

och djurhållning, valde projektgruppen att rekommendera Davids Biotechnologie GmbH som ett 

av de fem bästa företagen för Olink Proteomics AB. 

 

 

Eurogentec S.A. 

Eurogentec S.A. är ett stort internationellt företag som bland annat är inriktade på genomik, 

proteomik, reagenser och produktion av proteiner. Företaget är baserat i Belgien men har ett 

distributionsnätverk i över 40 länder. I Sverige säljer de sina antikroppar via Bionordika. 

 

Referensomdöme 

Eurogentec S.A. har inte lämnat ut några referenser trots förfrågan.  

 

Webb-adress 

http://www.eurogentec.com/  

 

Hemsidan 

Hemsidan är pedagogiskt uppbyggd, enkel att orientera sig i och ger ett professionellt intryck. 

Framställningsprocessen presenteras övergripande och deras sektion om djurhållning ger 

intrycket av att vara etiskt genomtänkt.  

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Kontaktpersonen på Eurogentec S.A. har varit hjälpsam och vänlig. Projektgruppen fick till en 

början en något otydlig offert för exempelbeställningen som sedan förtydligades vid vidare 

mailkontakt. Svarstiden har varierat mellan svar samma dag till att det dröjt några dagar. Ibland 

har svaren uppfattats som ostrukturerade och svåra att förstå. Trots det här har projektgruppen fått 

svar på ställda frågor och servicenivån uppfattas således som hög. 

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Eurogentec S.A. tillverkar antikroppar med hjälp av hybridomteknologi. Offerten från företaget 

presenterade en prissättning på ca 250 000 SEK och en produktionstid på 37 - 60 veckor. 

 

http://www.eurogentec.com/
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Motivering: Avgörande faktorer för urval 

Vid jämförelse med övriga, utvärderade företag är priset som Eurogentec S.A. presenterar för 

exempelprojektet högt och produktionstiden som angavs var längre än många andras. Eurogentec 

S.A. gav inte heller referenser vid förfrågan. Servicenivån höll överlag en hög standard men på 

grund av det jämförelsevis höga priset och den långa produktionstiden valde projektgruppen att 

inte presentera Eurogentec S.A. som ett av de fem utvalda företagen. 

 

 

Fusion Antibodies Ltd 

Fusion Antibodies Ltd är ett företag som specialiserar sig på produktion av monoklonala 

antikroppar, speciellt de antikroppar som är svåra att producera. Företaget är beläget i England.  

 

Referensomdöme 

Företaget vill endast ge referenser till Olink Proteomics AB och inte till projektgruppen.  

 

Webb-adress 

https://www.fusionantibodies.com  

 

Hemsidan 

Hemsidan ger ett seriöst och professionellt intryck. Informationen om de tjänster och 

tilläggstjänster som erbjuds är lättillgänglig och pedagogiskt skriven. Det finns dock ingen 

djupgående information om produktionsprocessen. Kontaktinformation var lätt att hitta men 

ingen information om djurhållning, prissättning eller vad som händer vid misslyckat projekt finns 

tillgänglig.  

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Kontaktpersonen på Fusion Antibodies Ltd gav projektgruppen korta men konkreta svar. De har 

varit tillmötesgående och trots att de inte kunnat skicka en riktig offert till projektgruppen på 

grund av sin policy, har de kunnat ge ungefärliga tids- och prisuppskattningar gällande 

exempelbeställningen via mail. Företagets svarstid på mail har legat på ca en till tre dagar medan 

det tog över en vecka för att få svar på exempelbeställningen.  

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Fusion Antibodies Ltd tillverkar antikroppar med hjälp av hybridomteknologi. De hade ingen 

möjlighet att skicka en riktig offert men de har gjort uppskattningar gällande 

exempelbeställningen. De presenterade då en prissättning på ca 176 000 SEK och en 

tidsuppskattning på runt 20 veckor. Tiden för antigenframställningen är dock inte inkluderad i 

tidsuppskattningen. 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

Vid jämförelse med övriga företag var priset för exempelbeställningen relativt lågt men det stack 

inte ut som något av de billigaste. Produktionstiden var kort vid jämförelse, även efter addering 

av ungefärlig tid för antigensproduktion. Fusion Antibodies Ltd ville inte ange några referenser 

https://www.fusionantibodies.com/
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till projektgruppen och den uppfattade servicenivån drogs ner något av det sena svaret på 

exempelbeställningen. Eftersom priset inte var bland de lägsta, valde projektgruppen att inte 

presentera Fusion Antibodies Ltd som ett av de fem utvalda företagen.  

 

 

GenScript USA Inc 

GenScript USA Inc är ett amerikanskt företag med huvudkontor i New Jersey som specialiserar 

sig på att utveckla produkter relaterade till forskning inom Life science. 

  

Referensomdöme 

GenScript USA Inc kunde inte skicka kontaktinformation till referenser via mail men på 

hemsidan har de publicerat omdömen från nöjda kunder som uppger att de har blivit bemötta med 

väldigt god service. Omdömena skriver även att GenScript USA Inc jobbar professionellt och 

håller en god kontakt med sina kunder under hela projektets gång. Projektgruppen lägger ingen 

större vikt vid informationen då direktkontakt med referenser saknas. 

 

Webb-adress 

http://www.genscript.com/  

 

Hemsidan 

På hemsidan finns mycket och lättillgänglig information om företagets produkter och tjänster. 

Produktionsstegen för utvecklingen av monoklonala antikroppar beskrivs ytligt men förståeligt. 

För de olika stegen presenteras tidsuppskattning men det finns ingen information gällande pris. 

Det är lätt att hitta kontaktinformationen och djurhållningen går under AAALAC- och OLAW-

standard. 

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Kontaktpersonen från GenScript USA Inc har varit serviceinriktad och svarat samma eller 

följande dag. Frågor har besvarats och kontaktpersonen har försett projektgruppen med tydlig 

information gällande exempelbeställningen. Servicenivån har därför uppfattats som mycket hög.  

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

GenScript USA Inc skickade en offert gällande deras antikroppar producerade med hjälp av 

hybridomteknologi. Offerten presenterade ett pris på ca 130 000 SEK och en produktionstid på 

26 - 35 veckor.  

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

Vid jämförelse med andra företag är priset som GenScript USA Inc presenterade för 

exempelbeställningen lågt. Tidsåtgången uppfattades även som relativt kort jämfört med de andra 

företagen. GenScript USA Inc hade enligt projektgruppen en mycket hög servicenivå. Eftersom 

http://www.genscript.com/
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företagets pris var lågt och produktionstiden relativt kort valde projektgruppen att gå vidare med 

GenScript USA Inc i marknadsanalysen och presentera dem som ett av de fem utvalda företagen. 

 

 

Innovagen AB 

Innovagen AB är ett svenskt företag som är beläget i Lund, Sverige. Företaget specialiserar sig på 

produktion av antikroppar, rekombinanta proteiner och syntetiska peptider. 

 

Referensomdöme 

Enligt referenser är Innovagen AB väldigt kunniga och deras långa erfarenhet inom 

antikroppstillverkning gör att de vet vad som fungerar och inte. De beskrivs som ett bra bollplank 

vid planering av monoklonala projekt och lätta att hålla en dialog med. Referenser uppger även 

att företaget erbjuder långa telefonsamtal kring upplägget. 

 

Webb-adress 

http://www.innovagen.com/  

 

Hemsidan 

Det finns tydlig information om vilka tjänster och produkter Innovagen AB erbjuder och de olika 

faserna i produktionsprocessen av antikropparna beskrivs översiktligt Det finns dock ingen 

information om priser och tider. För att få tillgång till den informationen krävs mailkontakt.  

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Kontaktpersonen från Innovagen AB har varit väldigt tillmötesgående och alltid försett 

projektgruppen med svar samma dag eller följande dag. Kontaktpersonen verkar vara väldigt 

kunnig och har tagit sin tid att svara utförligt och detaljerat på exempelbeställningen samt på 

övriga mail. Projektgruppen anser därmed att servicenivån har varit mycket hög.  

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Innovagen AB tillverkar antikroppar med hjälp av hybridomteknologi. Offerten från företaget 

presenterade en prissättning på ca 140 000 SEK och en tidsuppskattning på 31 veckor. 

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

Vid jämförelse med andra företag var priset som Innovagen AB presenterade lågt. Tiden för 

exempelbeställningen uppfattades som kort vid jämförelse med andra företag. Innovagen AB 

hade även goda referenser, en mycket hög servicenivå och central fokus på djurhållningen och 

ekologi. Projektgruppen rekommenderar därmed Innovagen AB som det bäst lämpade företag till 

Olink Proteomics AB.  

Nordic Biolabs AB 

http://www.innovagen.com/
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Nordic Biolabs AB är ett svenskt företag som är beläget i Täby. De erbjuder produkter inom 

många områden så som mikrobiologi, molekylärbiologi, antikroppar, diagnostik, proteomik med 

mera.  

 

Referensomdöme 

Eftersom de inte har gått vidare till andra urvalet har projektgruppen inte frågat om referenser. 

 

Webb-adress 

http://www.nordicbiolabs.se/  

 

Hemsidan 

Företaget har en bra hemsida som är pedagogiskt uppbyggd. Dock finns ingen information om 

just det projektgruppen var ute efter. 

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Inget svar har mottagits trots flera försök. Servicenivån var därför svår att bedöma. 

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Nordic Biolabs AB svarade aldrig på mail. Därmed fick inte Nordic Biolabs AB ta del av 

exempelbeställningen. 

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

På grund av bristfällig information och utebliven kontakt valde projektgruppen att inte gå vidare 

med företaget i marknadsanalysen. 

 
 

Precision Antibody™ 

Precision Antibody™ är ett företag beläget i Columbia, USA. Företaget specialiserar sig på 

kundanpassad antikroppsproduktion. 

 

Referensomdöme 

Företaget har inte lämnat ut några kontaktuppgifter till tidigare kunder men har själva nämnt att 

de är rekommenderade antikroppstillverkare av många farmaceutiska företag.  

Webb-adress 

http://precisionantibody.com/   

 

Hemsidan 

Hemsidan har en enkel struktur och är enkel att orientera på. Projektgruppen fick dock 

uppfattningen av att en del viktig information saknades på hemsidan, så som vilka tilläggstjänster 

företaget erbjuder. Det finns inte heller någon information om prisuppskattning eller om 

djurhållning.  

http://www.nordicbiolabs.se/
http://precisionantibody.com/
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Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Kontaktpersonen på Precision Antibody™ har varit tillmötesgående och svar på mail har 

mottagits samma eller följande dag. Denne har även försett projektgruppen med en utförlig offert 

på exempelbeställning innehållande pris, tid och information om övriga detaljer. Den uppfattade 

servicenivån var således mycket hög. 

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Precision Antibody™ tillverkar antikroppar med hjälp av hybridomteknologi. Offerten från 

företaget presenterade en prissättning på ca 370 000 SEK och en tidsuppskattning på 21 - 23 

veckor. 

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

Vid jämförelse med andra företag är priset som Precision antibody angett för 

exempelbeställningen högt. Tiden de presenterar är dock kort och Precision Antibody™ hade en 

mycket hög servicenivå. På grund av det höga priset från exempelprojektet valde projektgruppen 

att inte gå vidare med Precision Antibody™ i marknadsanalysen.  

 

 

ProMab Biotechnologies Inc 

ProMab Biotechnologies Inc är ett företag som är baserat i Richmond, USA. Företaget 

specialiserar sig bland annat på antikroppar, proteiner och stamceller. 

 

Referensomdöme 

Eftersom ProMab Biotechnologies Inc inte gick vidare till andra urvalet har projektgruppen inte 

frågat om referenser. 

 

Webb-adress 

http://www.promab.com/  

 

Hemsidan 

Hemsidan är pedagogiskt uppbyggd och enkel att orientera sig på. På hemsidan finns mycket 

information om produktionsprocessen, tilläggstjänster och prisuppskattningar. Det är tydligt vad 

som ingår i olika tjänster och det är enkelt att hitta kontaktinformation. Företaget skriver dock 

inget om etik eller djurhållning. 

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

ProMab Biotechnologies Inc har inte varit intresserade av att ha kontakt med projektgruppen, 

utan har enbart velat kommunicera med Olink Proteomics AB. Kontakten med projektgruppen 

upphörde när de inte fick göra det. De har inte svarat på exempelbeställningen eller efterföljande 

mail. Projektgruppen har därmed bedömt att servicenivån varit låg. 

 

http://www.promab.com/
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Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Projektgruppen har inte mottagit svar på exempelbeställningen.  

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

På grund av att mailkontakten avslutades i ett tidigt stadie kunde projektgruppen inte få 

tillräckligt med information om företagets produkter och tjänster. Därför togs beslutet att inte gå 

vidare med företaget i marknadsanalysen. Utifrån hemsideanalysen har projektgruppen kommit 

fram till att ProMab Biotechnologies Inc skulle kunna vara intressanta för Olink Proteomics AB 

ändå men att det tyvärr inte var möjligt att utvärdera dem i det här projektet. 

 
 

ProSci Inc 

ProSci Inc är ett företag baserat i USA med huvudfokus på kundanpassad produktion av 

monoklonala och polyklonala antikroppar. 

 

Referensomdöme 

Eftersom ProSci Inc svarade väldigt sent på exempelbeställningen ansåg projektgruppen att det 

inte var relevant att fråga dem om referenser då de redan blivit bortvalda i urvalsprocessen.  

 

Webb-adress 

http://www.prosci-inc.com/  

 

Hemsidan 

Hemsidan ger ett professionellt intryck och är pedagogiskt uppbyggd. På hemsidan presenteras en 

översikt av processen och det är tydligt vilka tilläggstjänster som erbjuds. Tydlig information om 

pris och tid finns tillgänglig. De uppger även att djurhållningen är baserad på USDA och NIH och 

det är enkelt att få tillgång till kontaktinformation.  

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Kontaktpersonen från ProSci Inc har varit vänlig och svarat på ställda frågor. De har varit snabba 

på att svara på mail då de antingen svarat samma dag eller följande dag. ProSci Inc ville att 

projektgruppen skulle höra av sig till deras svenska återförsäljare Nordic BioSite AB gällande 

exempelbeställningen, vilket gjordes. Tyvärr svarade aldrig Nordic BioSite AB på offerten. 

Däremot svarade ProSci Inc på offerten, men vid ett senare tillfälle. Servicenivån för ProSci Inc 

ansågs därmed vara relativt hög men svår att bedöma för Nordic BioSite AB.  

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

I offerten för exempelbeställningen angav ProSci Inc ett pris på 129 000 SEK men då ingick 

ingen sandwich-ELISA eftersom de inte erbjuder den tjänsten. Produktionstiden uppskattades till 

24 - 37 veckor. 

 

http://www.prosci-inc.com/
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Motivering: Avgörande faktorer för urval 

Eftersom projektgruppen inte fick svar från ProSci Inc:s svenska återförsäljare i kombination 

med att ProSci Inc inte utför sandwich-ELISA, togs beslutet att inte gå vidare med dem i 

marknadsanalysen. 

 

 

RD-Biotech 

RD-Biotech är ett franskt företag med huvudkontor i Besancon. De är bland annat specialiserade 

på produktion av monoklonala antikroppar, rekombinanta proteiner och plasmider. 

 

Referensomdöme 

Eftersom RD-Biotech inte gick vidare från första urvalet har projektgruppen inte heller frågat om 

referenser. 

 

Webb-adress 

http://www.rd-biotech.com/index_en.htm 

 

Hemsidan 

Hemsidan är pedagogiskt uppbyggd och enkel att orientera sig på. Informationen gällande den 

kundanpassade monoklonala produktionen var väldigt utförlig och detaljerad. Dock saknas 

information om pris- och tidsskattning samt djurhållning. 

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Inget svar har mottagits trots flera mail från projektgruppen. Servicenivån var därför svår att 

bedöma. 

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

RD-Biotech svarade inte på projektgruppens mail. Därför fick inte RD-Biotech ta del av 

exempelbeställningen. 

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

På grund av uteblivet svar valde projektgruppen att inte gå vidare med företaget i 

marknadsanalysen. 

 

 

 

Rockland Immunochemicals Inc 

Rockland Immunochemicals Inc är ett företag baserat i Philadelphia, USA. Företaget 

specialiserar sig på produktion av antikroppar och proteiner. 

 

http://www.rd-biotech.com/index_en.htm
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Referensomdöme 

Eftersom Rockland Immunochemicals Inc inte svarade på exempelbeställningen har 

projektgruppen inte frågat efter referenser.  

 

Webb-adress 

http://www.rockland-inc.com/Default.aspx  

 

Hemsidan 

Rockland Immunochemicals Inc:s hemsida är enkel att orientera sig på och innehåller tydlig 

information om vad företaget erbjuder. Det finns även information om hur de förhåller sig till etik 

och djurhållning. Deras faciliteter har NIH-licens och är USDA-godkända.  

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Mailkontakten med Rockland Immunochemicals Inc var kortvarig. De svarade på det första 

mailet angående deras produktion av monoklonala antikroppar men gav inget svar på 

exempelbeställningen. Den uppfattade servicenivån var således låg. 

  

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Projektgruppen har inte mottagit något svar på exempelbeställningen från Rockland 

Immunochemicals Inc. 

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

På grund av att Rockland Immunochemicals Inc inte svarade på exempelbeställningen valde 

projektgruppen att inte gå vidare med företaget i marknadsanalysen. 

 

Swedclone AB 

Swedclone AB är ett svenskt företag beläget i Umeå som specialiserar sig på produktion av 

antikroppar. Företaget använder möss till produktion av monoklonala antikroppar och hönor, 

kaniner och getter till produktion av polyklonala antikroppar.  

  

Referensomdöme 

Eftersom Swedclone AB inte gick vidare från första urvalet har projektgruppen ej frågat om 

referenser. 

 

Webb-adress 

http://www.swedclone.com 

 

Hemsidan 

Hemsidan är enkelt uppbyggd och lätt att navigera på. Översiktlig information om 

tillverkningsprocessen presenteras och kortfattad information om produkterna finns att tillgå. Det 

http://www.rockland-inc.com/Default.aspx
http://www.swedclone.com/
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finns en tydlig tabell över kostnader, ledtider och vad varje fas under tillverkningen inkluderar. 

De nämner dock inget gällande djurhållning på hemsidan. 

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Inget svar har mottagits trots flera mail från projektgruppen. Det finns därför ingen bedömning av 

servicenivån. 

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Swedclone AB svarade inte på mail från projektgruppen och företaget fick därför inte ta del av 

exempelbeställningen. 

 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

På grund av utebliven mailkontakt valde projektgruppen att inte gå vidare med Swedclone AB i 

marknadsanalysen. 

 

 

The Antibody Company Ltd 

The Antibody Company Ltd är ett företag baserat i Motherwell, Skottland. De specialiserar sig på 

produktion, rening och konjugering av antikroppar.  

 

Referensomdöme 

Företaget kan inte lämna ut specifika referenser men de säger sig har jobbat med bland annat 

myndigheter, uppdragsforskningsorganisationer samt små farmaceutiska företag.  

 

Webb-adress 

http://theantibodycompany.com/web/ 

 

Hemsidan 

Hemsidan är enkel att orientera sig på men den innehåller väldigt lite information. Uppgifter om 

tid, kostnad och djurhållning saknas.  

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Mailkontakten med The Antibody Company Ltd har fungerat bra. Svarstiden på mail har varit 

varierande men projektgruppen har alltid fått svar på ställda frågor. Offerten för 

exempelbeställningen var detaljerad och tydlig. Servicenivån anses därför vara hög. 

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Offerten från The Antibody Company Ltd presenterar ett pris på ca 312 000 SEK och en 

tidsuppskattning på 33 - 44 veckor. 

 

http://theantibodycompany.com/web/
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Motivering: Avgörande faktorer för urval 

Vid jämförelse med övriga utvärderade företag är priset för exempelprojektet högt och 

produktionstiden ligger i mitten av tidsspannet. The Antibody Company Ltd kunde tyvärr inte 

lämna ut referenser. Det var främst på grund av det höga priset på exempelbeställningen som 

projektgruppen inte valde att gå vidare med The Antibody Company Ltd i marknadsanalysen. 

 

 

Thermo Fisher Scientific 

Thermo Fisher Scientific är ett stort internationellt företag som erbjuder en stor variation av 

tjänster och produkter, bland annat inom områden som epigenetik, cellanalys, stamceller och 

sekvensering. Företagets huvudkontor finns i Waltham, USA. 

 

Referensomdöme 

Thermo Fisher Scientific har inte svarat på projektgruppens förfrågan om referenser.  

 

Webb-adress 

http://www.thermofisher.com  

 

Hemsidan 

Eftersom Thermo Fisher Scientific är ett mycket stort företag som har ett väldigt stort utbud av 

produkter och tjänster finns det en stor mängd information på deras hemsida. Det gör det något 

svårt att få en översikt och hitta fram till just det som är av intresse. Sökfunktionen underlättar 

dock det. Företaget skriver om sin kundanpassade monoklonala antikroppsproduktion och det 

finns information om den totala produktionstiden samt en utförlig beskrivning av varje fas i 

processen. Det saknas uppgifter om pris. Gällande djurhållning erbjuder de USDA och OLAW-

standard. Vid begäran kan ytterligare certifiering göras, till exempel AAALAC. 

 

Mailkontakt och uppfattad servicenivå 

Kontaktpersonen på Thermo Fisher Scientific har uppfattats som professionell och 

tillmötesgående. Tyvärr har svarstiden på mail varit ganska lång. Däremot har de alltid svarat på 

ställda frågor och till och med följt upp för att säkerställa att projektgruppen har fått tillräcklig 

information. Offerten de skickade gällande exempelbeställningen var tydlig och detaljerad. 

Servicenivån uppfattades därmed som mycket hög. 

 

Exempelbeställningen - tillverkningsmetod, pris och tid 

Thermo Fisher har skickat en offert gällande exempelbeställningen för deras monoklonala 

antikroppar tillverkade med hybridomteknologi. Offerten från företaget presenterade ett pris på 

ca 412 000 SEK och en tidsuppskattning på 31 - 40 veckor. 

Motivering: Avgörande faktorer för urval 

Vid jämförelse med övriga analyserade företag var priset på exempelbeställningen mycket högt 

medan produktionstiden låg i mitten av tidsspannet. Även fast servicenivån höll en god standard 

http://www.thermofisher.com/
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har projektgruppen valt att inte rekommendera Thermo Fisher Scientific på grund av det höga 

priset på exempelbeställningen.  
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Bilaga 3 - Kontakt med företagen 
I bilaga 3 presenteras tre standardiserade mail som skickats till företag. Ett av mailen är det som 

användes av projektgruppen för att initiera kontakt med företag som ansågs vara relevanta för 

marknadsanalysen. Även hela exempelbeställningen presenteras. Det standardiserade mail som 

skickades till referenser för relevanta företag presenteras också. 

 

 

Mailkontakt med företag 

Projektgruppen initierade mailkontakt med alla företag genom ett utskick av ett standardiserat 

mail, vilket presenteras nedan. Svaren låg till grund för första urvalet. Uppföljningsmail 

skickades till de företag som fortfarande var av intresse och kontakten bibehölls.  

 

 

 

Dear Company. 

 

We are a group of students from Uppsala University in Sweden that are working with our bachelor thesis 

on the Masters programme of Molecular Biotechnlogy Engineering. We have been commissioned by the 

company Olink Proteomics AB in Uppsala, Sweden, to evaluate potential suppliers that produce specific 

binders, which will be used in their products. We are searching for a company that can provide customized 

monoclonal antibodies, or equivalent alternatives, requested by Olink Proteomics AB. 

 

Our questions to you are: 
- Do you produce customized monoclonal antibodies? 

- Do you offer the service to produce the associated antigen? 

- Is it possible for Olink Proteomics AB to obtain the ownership of the antibodies which they order? 

 

We hope to hear from you soon! 

 

Best regards, 
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Mailkontakt med referenser 

Projektgruppen frågade lovande företag kontinuerligt efter referenser. De referenser som 

företagen angav fick ett standardiserat mail, som kan ses nedan. Svaren från referenserna 

presenteras i Bilaga 2. 

 

 

 

Dear Name/Company. 

 

We are a group of students from Uppsala University in Sweden that are working with our bachelor thesis 

on the Masters programme of Molecular Biotechnlogy Engineering. We have been commissioned by the 

company Olink Proteomics AB in Uppsala, Sweden, to evaluate potential suppliers that produce specific 

binders (monoclonal antibodies), which will be used in their products. 
We have been in contact with Name + Companyand and been informed that you are one of their 

customers and we have been given your contact information since we are interested in a reference. What 

we would like to know is how you have experienced the products and services from Company?   

 

We hope to hear from you soon, we would appreciate it! 

 

Best regards, 
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Exempelbeställningen 

Projektgruppen sammanställde en exempelbeställning för att jämföra företagens pris, tid och 

möjligheter till tilläggstjänster. Exempelbeställningen utformades för att likna en möjlig framtida 

beställning från Olink Proteomics AB. Vid utformandet av exempelbeställningen medverkade 

Olink Proteomics AB i att bestämma parametrar så som storlek på antigen, antal kloner, 

reningssteg, tilläggstjänster och önskad mängd antikropp. 

 

Exempelbeställningen skickades till potentiella leverantörer enligt första urvalet. Utifrån 

företagens svar lyfte projektgruppen tid och pris som variabler att jämföra mellan företagen 

(Tabell 2, Bilaga 1). Andra saker som projektgruppen noterade från företagen var svarstid och 

möjlighet till önskade tilläggstjänster. Nedan presenteras exempelbeställningen som skickades ut 

till företagen. Exempelbeställningen var underlag till det andra urvalet.  

 

 

 

The example project follows: Production of monoclonal antibodies for an antigen “X”.  
We have the following requests: 

 

Production of antigen and antibody: 
● We would like you to produce a full-length recombinant antigen of about 200 amino acids. (In 

future orders, the sequence may vary between 50-2000 aa, where Olink Proteomics AB will give 

you the sequence) 

● Immunization of 5 mice. 

● ELISA screening of at least 1000 hybridomas after cell fusion. 

 

Purification of antibody: 
● We wish to receive 10 clones. 

● Purification by Protein A/G. 

● A final product consisting of 50 µg purified antibodies. 

 

We would also like the following services: 
● Selection of monoclonal antibody pairs for sandwich assay in an early stage. 

● Cell line storage with the possibility to produce more antibodies if requested. 

 

Lastly, we would like: 
● Final price of the entire project. 

● Time estimation of the entire project. 

● Future production of antibodies when requested, up to mg amount. 

● Olink Proteomics AB want ownership of the antibodies. 

 

If you have any questions you are welcome to contact us. 
Best regards 
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Bilaga 4 - Djurhållning 
 

I den här bilagan presenteras olika organisationer och informationskällor relaterade till 

djurhållning. Även olika förkortningar förklaras. Då projektgruppen har granskat en internationell 

marknad har vi försökt att få en uppskattning om vad för djurhållning de olika företagen ställer 

sig efter. Under projektets gång har en etik varit en viktig aspekt och Olink Proteomics AB har 

krav på god djurhållning. 

 

 

AAALAC International - Association for Assessment and 

Accreditation of Laboratory Animal Care International 

AAALAC International är en privat, ideell organisation grundad i USA som strävar efter att 

främja behandlingen av djur som är använda i forskningssyfte. Företag, sjukhus och andra 

forskningsinstitut kan få AAALAC-ackreditering genom att visa engagemang och ansvar för god 

djurhållning. Förutom att uppfylla de statliga lagarna för forskning med laborationsdjur får 

företagen eller institutionerna frivilligt delta i program drivna av AAALAC. Idag är 950 företag, 

sjukhus, universitet med mera, i 41 olika länder AAALAC-certifierade (11). 

 

 

OLAW - Office of Laboratory Animal Welfare och  

NIH - National Institutes of Health 

Att ett företag, eller en annan institution som bedriver forskningsprojekt med djur, har en 

OLAW-ackreditering betyder att de fått godkännande av “Public Health Service” (PHS) i USA 

att genomföra projektet. De har då även garanterat att de följer den policy för djurhållning som 

PHS står för. “Office of Laboratory Animal Welfare” och “National Institutes of Health” skriver 

under garantin (10). 

 

 

FELASA - Federation of European Laboratory Animal Science 

Association 

FELASA grundades år 1978 och jobbar för att främja välmåendet för djur som används i 

forskningsprojekt i och utanför Europa. De publicerar riktlinjer och rekommendationer om 

ämnen som är relevanta för försöksdjursområdet. De upprätthåller även kontakt med 

organisationer och myndigheter som berör det här området, främst inom EU, som till exempel 

Europaparlamentet (27). 
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SPF animals - Specific Pathogen Free animals 

Specifikt patogen-fri är en benämning för försöksdjur som är garanterat fria från specifika 

patogener, exempelvis influensavirus (7).  

 

 

IVC - Individually Ventilated Cages 

IVC-burar är ett vanligt system för hållande av djur som används i forskningssyfte. Burarna är 

försedda med ett så kallat HEPA-filter där inkommande luft renas och skyddar djuren från 

mikroorganismer i den omkringliggande miljön (8). 
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Bilaga 5 - Projektmedlemmarnas reflektioner om 

projektet 
 

Under projektets gång har projektmedlemmarna kontinuerligt reflekterat och utvärderat vårt 

arbete för att få ett så bra projekt som möjligt. Vid projektets slut har vi sammanställt våra tankar. 

Projektgruppen har dessutom diskuterat etik och hållbarhet. Projektgruppens reflektioner 

presenteras nedan. 

 

 

Reflektioner om vårt lyckade projekt 

Projektgruppen anser att projektet har lyckats. Vi är nöjda med upplägg och genomförande av 

projektet samt analys och urval av företagen. Vi är även nöjda med redovisning och presentation 

av resultaten. De uppsatta tidsramarna hölls och målen uppfylldes.  

 

Projektplanen följdes till stor del. Projektgruppen insåg dock att det, utöver 

informationssökningar och kontakt med företag, behövdes mer underlag för att jämföra företag. 

Då skrevs exempelbeställningen som gav möjligheten att jämföra företag med fixerade 

parametrar. 

 

De största riskerna med det här projektet var att företag inte skulle svara, att projektgruppen inte 

skulle få tillgång till tillräcklig information om företagen på grund av sekretess samt att 

projektgruppen skulle ha en bristande kommunikation med Olink Proteomics AB och därmed 

inte arbeta mot ett gemensamt mål. Projektgruppen fick uppfattningen att ingen av riskerna 

uppstod och att projektet genomfördes utan problem. Det svåraste med projektet var att jämföra 

företagen mot varandra. Företagen har olika tjänster och tillvägagångsätt, vilket var svårt att 

värdera. 

  

Svagheten med det här projektet är att vi möjligtvis inte kom fram till det bästa företaget för 

Olink Proteomics AB eftersom endast 30 företag granskades på en marknad som består av 

hundratals företag. Även tillvägagångssättet hur vi utvärderade de olika företagen kan påverka 

det slutgiltiga resultatet. Exempelvis, det andra urvalet av företag baserades på 

exempelbeställningen och hur väl företagen kan anpassa sin produktion efter den påverkar båda 

ledtider och kostnad. Om exempelbeställningen varit annorlunda utformad hade möjligtvis fem 

andra företag rekommenderats som potentiella producenter. Då projektet utfördes av en grupp 

studenter (och således inte av potentiella köpare) kan det ha påverkat svarsfrekvensen från 

företag och därmed utfallet. Om Olink Proteomics AB själva hade utfört kontakten med företagen 

skulle de möjligtvis få en större svarsfrekvens. Trots de här faktorerna anser vi att de 

rekommenderade företagen är lovande leverantörer av kundanpassande monoklonala antikroppar 

till Olink Proteomics AB. 
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Reflektioner kring etik och hållbarhet 

För att Olink Proteomics AB skall utveckla en hållbar produkt finns det två huvudfrågor som 

projektgruppen tycker är viktiga. De här frågorna är den etiska och miljömässiga hållbarheten. 

 

För att de fokuserade panelerna ska vara etiskt hållbara är det av stor vikt att produktionen 

uppfyller vissa krav. De krav som Olink Proteomics AB framfört till projektgruppen är att den 

externa leverantörens produktionssätt uppfyller svensk standard gällande djurhållning. 

Projektgruppen har lagt stor vikt vid djurhållningen på företagens olika faciliteter. Det är viktigt 

att produktionen av själva panelerna också är etiskt hållbara. 

  

För att de fokuserade panelerna ska vara miljömässigt hållbara är det av stor vikt att produktionen 

till panelerna sker enligt vissa krav. Det är viktigt att startmaterialet eller produktionen inte är 

skadligt för miljön. För att minska produktens påverkan på miljön rekommenderar 

projektgruppen Olink Proteomics AB att undersöka möjligheten för paneler som går att 

återanvändas under flera tillfällen.  
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Bilaga 6 - Projektförlopp 

 

2016-04-05 mailades 21 företag, varav åtta var svenska företag och resterande var internationella. 

Mailet kan läsas i Bilaga 3. 

 

2016-04-12 mailades ytterligare åtta företag.  

 

2016-04-13 hölls ett möte med Bio-Rad AbD Serotec Ltd angående deras produktion av 

rekombinanta antikroppar. 

 

2016-04-19 mailades företag igen som inte svarat på det första mailet.  

 

2016-04-21 gjordes ett första urval av företag.  

 

2016-04-26 skickades en exempelbeställning till relevanta företag.  

 

2016-05-11 gjordes ett andra urval. 

 

2016-05-11 gjordes ett tredje urval där fem företag valdes ut.  

 

2016-05-20 valdes ett företag ut. 

 

 


