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Ingela Lanekoff forskar inom  
ana lytisk kemi och är en av 

2015 års Ingvar Carlsson-
stipendiater, ett stipendium  

som gör det möjligt för henne 
att starta en egen forskargrupp.

Vad är det bästa med ditt yrkesval?
– Variationen. Att man får göra så många olika saker, 

och träffa så många olika sorters människor; studenter, 
framstående forskare och tekniker.

– Jag hinner aldrig ha tråkigt. Visst, du stöter huvu-
det i väggen ibland men det är en sådan tillfredsställelse 
när du hittar lösningen på problemet eller äntligen har 
skrivit klart den där artikeln.

Hon tycker att lönen är ok, inte minst med tanke på 
att man får betalt för att göra det man helst vill.

– Att forska i analytisk kemi är en sorts detektivarbete 
som kräver en kombination av kreativitet och kunskap.

Analysmetoden hon jobbar med nu kallas nanospray 
desorption electrospray ionisation (nano-desi) kopplad 
till masspektrometri.

 Nano-DESI möjliggör analys av små molekyler på 
ytor och hon använder den främst för vävnader, till ex-
empel hjärna. 

– Det häftiga med metoden är att den är så enkel. 
I slutänden vill hon att tekniken ska bli ett verktyg för 
att avgöra på en grundläggande nivå vad som orsakar 
sjukdomar, vilka små molekyler förändras vid sjukdom.

– Många studerar proteinerna i hjärnan men det 
finns rätt lite forskning gjord på småmolekylerna som 
ändå är slutstationen för det som hänt innan. 

Framöver hoppas Ingela Lanekoff kunna bygga upp 
en egen, stark forskargrupp. ✺

fter två och ett halvt år som postdoc vid 
det statliga forskningsinstitutet, Pacific 
Northwest National Laboratory (PNNL), i 
delstaten Washington, USA, flyttade Ingela 

Lanekoff och familjen hem till Uppsala. Ingvar 
Carlsson Award 2015 gör det nu möjligt för henne att 
få fart på sin forskning och hon har redan anställt en 
doktorand. Vägen till forskarjobbet har inte varit spikrak.

Hon läste kemiteknik på Mälardalens högskola, 
med kurser framtagna i samarbete med industrin. 
Utbildningen finns inte kvar. 

– Jag började jobba i industrin och fick två barn un-
der tiden. När yngsta barnet var nästan fem, 2006, då 
var det dags att börja doktorera.

– Jag visste hela tiden att jag ville forska, trots att 
det inte är något man vinner på eller blir berömd för.

– En avgörande egenskap för att bli forskare är ett 
inre driv, säger Ingela Lanekoff, som hade som mål un-
der grundutbildningen att klara tentorna första gången, 
men inte lägga energi på att få högt betyg.

– Som forskare är man sin egen. Ingen annan bryr 
sig om du får ut en artikel till eller ett bra resultat.

Det var lite tufft att börja doktorera.
– Kunskaper blir snabbt gamla och man glömmer.

Men utbildningen sitter i ryggraden och du vet vad du 
ska läsa in och  i vilket sammanhang. Dessutom hade 
jag nyttiga erfarenheter från labbjobb i industrin.

E

NANOSPRAYKEMI
av

 B
oe

l J
ön

ss
on

 u
r 

K
em

iv
är

ld
en

 B
io

te
ch

 m
ed

 K
em

is
k 

ti
ds

kr
ift

 5
/2

01
5

Att forska är detektivarbete


