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Fåhraeus Startup & Growth AB investerar i Nygen Analytics 
molnbaserad plattform för komplett analys av singel-cell data 
 
Fåhraeus Startup & Growth AB investerar tre miljoner kronor i det nybildade 
medicinteknikbolaget Nygen Analytics som gör sig redo för lansering av sin nya produkt. 
Bolaget finansieras huvudsakligen av Fåhraeus Startup and Growth varifrån Linus Wiebe går 
in som styrelseordförande. 
 
Bolaget grundades vid Lunds universitet av Parashar Dhapola och Göran Karlsson som under flera år 
har jobbat för att minska minnesanvändningen för analys av alla varianter av singel-cell genomik. 
Singel-cell genomik går ut på att studera DNA och gener cell för cell. Metoden har en bred medicinsk 
användning, från diabetes till cancer och komplicerad hjärnforskning och är en snabbt växande 
analysmetod inom medicinska forskningsfält. Metoden är mycket minneskrävande med konventionell 
teknik. Nygen Analytics förenklar och snabbar på analysen genom kraftigt optimerade algoritmer i 
molnet vilket gör det till en hållbar och kostnadseffektiv lösning för analys av denna typ av data. 
 
– Investeringen gör att vi kan fortsätta vår produktutveckling av mjukvaran och till att täcka 
kostnaderna för hela första årets lansering med allt vad det innebär, som kommande rekryteringar 
eller marknadsförings- och säljinsatser, säger Göran Karlsson, vd och medgrundare av Nygen. 
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Om Nygen Analytics 
 
 
Nygen Analytics erbjuder molnbaserade lösningar för hållbar och kostnadseffektiv analys av singel-
cell genomisk data. Nygen grundades vid Lunds universitet av Parashar Dhapola och Göran Karlsson 
som under flera år har jobbat för att minska minnesanvändningen för analys av alla varianter av 
singelcell genomik. Resultatet är SCARF-web, en molnbaserad plattform för komplett analys av 
singel-cell data från en mobiltelefon, laptop eller surfplatta. 
 
För mer information, besök Nygen Analytics hemsida www.nygen.io. 
 
Om Fåhraeus Startup & Growth AB 
 
 
Fåhraeus Startup & Growth (FSG) är en riskkapitalfond startad av Christer Fåhraeus och Emanuel 
Eriksson år 2021. Vi investerar i Life science- och techbolag med banbrytande innovativa lösningar. 
Vår utgångspunkt är att varje investering börjar med människorna bakom företaget. För att kunna 
förverkliga ett bolags verkliga potential krävs en dedikerad och skärpt ledningsgrupp. Vi arbetar 
tillsammans med grundarna, ledningen och styrelsen för att realisera den inneboende potential som 
finns i företaget. Vi är en aktiv ägare med ett brett industriellt nätverk för att stödja portföljbolagen. 
 
Christer Fåhraeus och Emanuel Eriksson förvaltar fonden tillsammans med Linus Wiebe. För mer 
information, besök FSGs hemsida www.fsgfond.com. 
 
 

 


