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Den pratglada mångsysslaren 
Lola Akinmade Åkerström 
har gjort kärleken till resandet 
till sitt jobb, eller snarare, sina 
jobb. Att resa är för henne att 
lyssna. 

Hon vill hitta platsens röst. 
Lola menar att varje plats har 
sin egen, unika röst. Hon 
lyssnar efter hur folk pratar, 
vad de pratar om, men hon 

tittar också på hur folk går, hur de rör sig.  
– Om jag inte hör den där rösten, om jag inte 

hittar den unika rösten, då vill jag åka tillbaka om 
och om igen. Jag försöker alltid förstå kulturen dit 
jag kommit. Om jag förstår är det lättare för mig 
att bli en del av samhället. Jag vill förstå samhället, 
hur det är uppbyggt, hur det fungerar. 

Varje stad hon lär känna ger hon mänskliga 
egenskaper. Hon ler brett när hon berättar om 
taktiken hon använder och hon ser både stolt och 
generad ut. Som när hon pratar om Edinburgh, 
en av favoritstäderna. Den skotska huvudstaden 
beskriver Lola Akinmade Åkerström som skåde-
spelaren Daniel Day Lewis. Mörk, mystisk, lite 
lynnig, men också väldigt talangfull. Irland och 
då särskilt Dublin, är som en äldre kvinna, som 
tar emot dig med öppna armar, som visar vägen, 
men sen får du klara dig själv. Överbeskyddande 
är Dublin inte. 

– Göteborg tänker jag på som Stockholms lite 
trevligare kusin. 

När vi mejlat fram och tillbaka för att till slut få 
till en intervju har vi skrivit på svenska, men när 
vi ses ber hon snabbt, på bra svenska, om att få 
prata engelska. För att verkligen kunna uttrycka 
det hon känner. Hon är noggrann, kollar ofta med 
mig om jag är med, om jag förstår hur hon menar. 

LoLa akinmade Åkerström  är  en filosoferande 
entreprenör, och själva sinnebilden av en globe-
trotter och frilansare år 2014. Hon växte upp i 
Nigeria, pluggade på college i USA och stannade 
sedan kvar där, tills hon för några år sedan flyttade 
till Stockholm med sin man och dotter. I Stock-
holm är hon när hon inte plåtar samer eller besöker 
Nicaragua, Polcirkeln, Balkan, Kambodja eller tar 
bilder i Afrika. 

Lola är fotograf och skribent och jobbar för tid-
ningar, bloggar och företag. Hon tar porträttbil-
der, filmar, plåtar och skriver om mat och resor, 
konsultar med sitt eget företag Geotraveler Media. 
Med sitt andra företag Slow Travel Stockholm vill 
hon få turister att sakta ner och upptäcka mer än 
Gamla stan, Drottninggatan och Gröna lund. Hon 
har också gjort en seriestrip, Office supplies, som 
just nu är vilande. 

En vecka före vårt möte var hon i Washing-
ton DC, på konferens för alla som jobbar åt den an-
rika och ansedda tidningen National Geo graphic. 

Lola är en av de fotografer som har kontrakt med 
tidningen. Hon lägger in sina bilder i deras arkiv, 
bilder de sedan kan använda. Hon hoppas att det 
bara är början, att hon snart gör det hon ändå gör: 
flackar jorden runt, men då på uppdrag av National 
Geographic. Som barn älskade hon geografi och 
just National Geographic, och hon drömde om 
att en dag jobba för det gula magasinet, så hyllat 
för sina bilder och reportage om människor och 
platser. 

Dagen vi träffas, innan hon tog rulltrapporna till 
den översta våningen på Kulturhuset i Stockholm, 
har Lola varit på Electrolux. Hon har ett vikariat 
och jobbar med internkommunikation på deltid. 

– Det är ett bra sätt för mig att resa i alla fall lite 
mindre. Jag vet att jag måste vara i Stockholm i alla 
fall två dagar i veckan. Men i morgon åker jag till 
Helsingfors. 

Ja, hon stÅr Liksom inte stiLL, Lola Akinmade 
Åkerström. I många år jobbade hon i it-industrin 
med Google maps- och GPS-liknande teknik. 
 Livet för Lola Akinmade Åkerström handlar 
mycket om nya perspektiv, om att se världen på 
nya sätt. Så att säga tack och hej till sitt stressiga 
programmerarliv var ett sätt att göra det på. Att 
fotografera och skriva, det var det hon verkligen 
ville göra och ja, får hon teknikstrul kan hon näs-
tan alltid lösa det själv. 

Hon och hennes svenske make, som hon träf-

namn Aralola  

Akinmade Åkerström.

ÅLder 35 år.

FamiLJ Gift. En dotter. 

Bor Lägenhet i Stockholm.

dygnets Bästa timma?

– Som fotograf säger man ju alltid 

att det är alldeles innan solen går 

upp, jag tycker om det också, men 

jag tror att det är timmen innan min 

dotter somnar. Det lugnet, att ge 

henne välling. Som fotograf älskar 

jag förstås den gyllene timmen. Som 

författare, skribent, är det nog sent 

på natten, då får jag inspirationen. 

Jag jobbar bättre senare på dagen. 

Så är det. 

gudstron?

– Allt i mitt liv tackar jag Gud för. 

Min kristna tro är grunden i allt jag 

gör, och är en stor del av den jag är. 

i hörLurarna?

– Jag lyssnar inte på mycket musik 

nu, men U2 har alltid varit mitt 

favorit band. Texterna är fantastiska. 

Jag tycker om Bono för han är väl

digt passionerad. Det märks. Jag vet 

inte om du hörde låten de skrev till 

filmen Mandela: Vägen till frihet, 

Ordinary Love? Men texten är fantas

tisk. Melodin och låten. Wow. 

under LäsLampan?

– Jag önskar att jag läste mer, det 

är allt jag kan säga. Men tiden finns 

inte helt enkelt. Den senaste boken 

var en av D H Lawrence. Jag läser 

honom, inte så mycket på grund av 

innehållet utan mer hur han skriver. 

Han vet hur han skapar meningar, 

hans språk, det tycker jag om. 

Bästa rÅdet du FÅtt?

– Jag har fått så många bra. Det är 

kanske inte det bästa, men det är 

det jag kommer på direkt. En afro

amerikansk kvinna som jag träffade 

sa: Ingen är skyldig dig någonting.

Världsvan
NyfikeNhet är drivkraft för

LoLa akiNmade Åkerström
Fotografen och resejournalisten Lola Akinmade Åkerström har slutit fred med Sverige 
och är hemma i tre världsdelar. Med arbetet på National Geographic förverkligar hon 
sin barndomsdröm, men hon nöjer sig inte. Det finns så många historier som väntar 
på att bli berättade.

BILD Jessica segerBergTEXT martin röshammar

D

”min kristna tro är grunden i aLLt Jag gör”



Bild: Jessica segerBerg

RugbyspelaRe
– Jag spelade rugby i många år. Jag represen-

terade Ohios statslag. Jag spelade i tio–tolv år. 

Men tyvärr slutade jag när jag kom till Sverige. 

Det är synd, för jag tycker verkligen om sporten. 

att njuta  
av Resandet
– Om jag kan njuta beror helt på vad 

det är för en sorts resa. Ofta reser 

jag av en särskild anledning, med ett 

syfte, för att undersöka något särskilt, 

det handlar inte om att njuta. Det 

handlar om att undersöka en plats, 

om att komma nära, om att hitta his-

torier och att berätta dem. Ibland går 

det lätt, ibland är det svårare. 

ÅngRaR en sak
– Min dotter har redan varit i 

12–13 länder och hon är bara 

två år. Jag kan ångra att jag inte 

tog mer mammaledigt än en 

månad. Det hade jag inte för-

lorat någonting på. Men trots 

att jag reser så mycket är min 

vardag inte så spännande, när 

jag är hemma ska min dotter 

hämtas och lämnas på dagis. 

Det är ett väldigt vanligt liv. 
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fade på internet, diskuterade mycket var de skulle 
bo. De kom fram till att Sverige är mer familje-
vänligt.  

– Att flytta till Stockholm är en av de bästa sa-
kerna som hänt mig i mitt liv. Jag kom från Wash-
ington DC och stressnivån där är galen. Flytten 
fick mig att sänka tempot. Jag slutade planera så 
mycket. Nu kan jag slappna av. 

Men att ännu en gång byta land och världsdel 
var inte enkelt. Hon visste hur lång tid det tog för 
henne i USA, för att komma dit hon till slut var. 
Att komma till Sverige var som att börja om från 
början igen. 

– Det var ändå inte så farligt för mig, för jag kän-
de att jag fortfarande hade möjligheten att välja. 
Jag var mer frustrerad å mina vänners vägnar. Det 

är läkare och advokater som inte kan få jobb de 
var utbildade för. De fick inte jobb för att de hade 
fel efternamn eller för att deras svenska inte var 
perfekt nog. Själv kände jag ju att okej, om Sverige 
ska agera så här åker jag väl tillbaka till USA igen. 
Och om jag måste, får jag väl programmera igen. 
Det är där pengarna finns.   

När Lola Akinmade Åkerström väl slutade slåss 
gick det lättare. Hon säger att problem inte för-
svinner för att man är frustrerad. Det gäller att 
hitta möjligheterna. Om hon hade stannat kvar 
i USA och tänkt sig att satsa på en framtid som 
resejournalist, då hade hon haft mängder med 
konkurrenter. De är färre här. 

Hon blir uttråkad  väldigt snabbt, att bara göra 
en sak passar inte hennes personlighet. Men 

samtidigt som hon understryker sin rastlöshet, 
utstrålar hon också ett lugn, ett självförtroende 
som imponerar. Där många andra, med många järn 
i elden, liksom aldrig kan slappna av, där ger Lola 
Akinmade Åkerström ett intryck av att ha all tid i 
världen och att verkligen koncentrera sig på vårt 
samtal. Hon är verkligen här och nu. 

Mångsysslandet handlar också om att hon tror 
att det är smart att göra olika saker som frilans. 
Ibland går skrivandet väldigt bra, samtidigt som 
hennes bilder är mindre efterfrågade och ibland 
är det helt tvärtom. Gång på gång kommer hon 
tillbaka till vikten av att göra det man brinner för. 

– Jag vill alltid berätta de där historierna som inte 
blivit berättade, även de som folk kanske tycker 
är tråkiga vid första anblicken. Att fotografera 

 1  2  3  4

 1 Skolan i Nigeria, 1989.  ”Det här är en av mina favoritbilder. Jag var ungefär elva år gammal. Jag gick på en hård internatskola i fem års tid, det formade mig till den 
person jag är i dag. Jag lärde mig att vara oberoende.”   2 Traditionell förlovningsceremoni i Nigeria, 2009.” De festa nigerianer frar sitt bröllop två gånger, med en 
traditionell ceremoni och ett kyrkbröllop. Jag gifte mig i kyrkan i Stockholm.”  3 På Inkaleden till Machu Picchu i Peru, 2008. ”Äventyret lärde mig att när man väl har 
bestämt sig för någonting så kan man uppnå mycket mer än man tror.” 4 Sydafrika, 2012. ” Det var hedrande att väljas ut som en av tre fotografer som fck spela in en 
vinjett i Sydafrika för National Geographics tv-kanal. Jag fck utforska och fotografera Durban och KwaZulu-Natal och tillbringade en tid i en Zulustam.”
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Det ska vara enkelt att ha bil. Därför hittar du bilverkstäder på 90 av våra stationer, som allihop sköter 
service och reparationer så att dina originalgarantier gäller. Med bra lägen och öppet sju dagar 
i veckan lämnar och hämtar du enkelt bilen precis när det passar dig. Och innan du åker hem kan 
du alltid köpa med dig det som behövs från butiken.

Ring 020-850 850 för att boka tid för din bil! Välkommen.

På våra bilverkstäder kan du 
hämta bilen när det passar dig.
Och köpa mjölk till morgonkaffet.

Just nu!
1 års fri assistans-
försäkring när du bokar 
din service hos oss*.
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”Jag vill bygga upp något hållbart, ett 
koncept som jag älskar men som också 
genererar pengar”
handlar om kulturell interaktion och jag vill visa 
att det alltid finns stunder av glädje även i de svå-
raste situationer. Med mitt skrivande vill jag dela 
med mig av de historierna och öka förståelsen för 
andra människor. 

Där i lunchvimlet,  med den höga ljudnivån och 
utsikten över Sergels torg, blir det tydligt att det 
som driver Lola Akinmade Åkerström framåt är 
nyfikenheten. Vi har suttit vid vårt fönsterbord 
en stund när hon börjar skruva på sig, kanske för 
att allt fokus är på henne. Ah, berätta om dig själv, 
är du från Stockholm? Frågorna haglar och nyfi-
kenheten verkar göra att det blir lättare för henne 
att berätta om sig själv. Som när hon säger att hon 
känner att hon och familjen nog kommer att bo i 
Stockholm ett tag. 

Hon poängterar att hon har tre hem, Nigeria, 
USA och Sverige och att Nigeria på något sätt alltid 
kommer vara mest hemma, även om hon aldrig 
mer kommer att bo där. Hon säger att det är något 
med livet där, med kulturen. Där passar hon in, 
där kan hon vara sig själv till 100 procent. Hon 
kallar det för sitt organiserade kaos och om Nigeria 
vore en person skulle det vara en person med båda 
fötterna på jorden, en person som verkligen vågar 
vara sig själv. Hon lyfter fram humorn, festerna 

och marknaderna. Hon kommer från en resande 
familj, hennes far är geolog och reste mycket un-
der hennes barndom. Så nyfikenheten på allt det 
andra, på resten av världen, har alltid funnits. 

Hennes fotograferande föddes egentligen ur 
målandet, något hon förresten längtar efter. Nu 
har hon inte målat på två år. På sina resor brukade 
hon ta bilder på platser och saker hon ville komma 
tillbaka till och måla. Efter ett tag insåg hon att bil-
derna fungerade bra även som enbart fotografier 
och självförtroendet blev allt bättre. 

lola akinmaDe Åkerström  är inte förtjust i de 
enkla och bekväma lösningarna. När man tittar 
igenom hennes cv och kikar på många av hennes 
bilder, blir det tydligt att hon ofta har hamnat på 
de kallaste av platser, som Polcirkeln eller Lapp-
land. Hon menar att det inte är så medvetet. Hon 
anpassar sig efter situationen och miljön. Nu är 
det Sverige som gäller.

– Hemma är där min man och min dotter är, 
jag har valt att vara här. Så i stället för att luta mig 
tillbaka och säga att ”Åh, jag önskar att jag var i 
Karibien”, finns det så många historier att hitta 
på de här breddgraderna. Jag tycker mycket om 
Lappland och samerna. Jag kommer själv från en 
stark och självständig kultur i Nigeria, det gör det 

lättare för mig att förstå deras kultur. Men tro mig, 
skidor tycker jag inte om att åka! 

Det finns mÅnga typiska frÅgor man som 
journalist ställer, som man får väldigt olika svar 
på. Fantasifullheten varierar helt enkelt väldigt 
mycket. Den där om vad någon gör om tio år är 
en sådan fråga, som sällan ger särskilt roliga svar. 
Men Lola Akinmade Åkerströms kreativitet är på 
en annan nivå. Samtidigt är hon lite hemlighets-
full, vill inte avslöja alla planer. 

– Kanske är jag en svensk Oprah Winfrey då. 
Det handlar inte nödvändigtvis om att ha en 
talkshow, kanske för att min svenska inte räcker 
till. Jag pratar inte flytande svenska än, men det 
kommer. Men jag siktar på att arbeta med viktiga, 
sociala projekt som påverkar människors liv, som 
gör skillnad. Jag vill bygga upp något hållbart, ett 
koncept som jag älskar men som också genererar 
pengar. 

•

 * I NÄSTA NUMMER
Som ung ansågs han vara en större talang än Zlatan. 

Men medan barndomskamraten skrivit fotbollshis-

toria har tony flygare kämpat mot svek, utanför-

skap och krossade drömmar.

Promenera över
Brooklyn Bridge-spara. 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin 
sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen 
inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Hos oss på Ikano Bank kan du spara med ränta upp till 3% (2014-03-11).
Dessutom behöver du inte förhandla dig till bra villkor, eftersom vi har bra räntor 
för alla. Oavsett vem du är. Hitta sparkontot som passar dig på ikanobank.se


