
PENDLARSTRESS
Ett dokumentärt gatufotoprojekt av Niklas Lundengård

Hetsen över att få en sittplats, frustrationen över att det är kö till biljettautomaten, 
stressen över att hinna köpa en take away-kaffe innan tåget går. I projektet Pendlarstress 
dokumenterar fotografen Niklas Lundengård resenärer på väg till tåget på Uppsala cen-
tralstation.

Tiotusentals människor som arbetar eller studerar, pendlar dagligen från Uppsala till Sthlm, 
Gävle och Västerås. Lika många människor pendlar dagligen till Uppsala från närregionen. 
Det höga trycket på tågtrafiken har skapat en mycket stressad situation på perrongerna i 
Uppsala. 

Flera allvarliga olyckor har inträffat på Uppsala centralstation de senaste åren. Förra året 
dog en kvinna som hoppade på ett tåg som börjat rulla. Läget har blivit så akut att man 
anställt ordningsvakter för att hindra resenärer att kliva på tåget 30 sekunder innan avgång.

Stressen bland människorna i storstäderna har ökat under de senaste årtiondena. Trots att 
vi har mer fritid än tidiga generationer så stressar vi allt mer. I storstäderna finns det numera 
alltid något att stressa till. 

Det intressanta med just pendlarstressen är att det finns en tydlig motsättning. Många re-
senärer ställer idag stora krav på tågbolagen att samtliga tåg skall börja rulla vid exakt utta-
lad avgångstid. Samtidigt så ser många inte sin egen roll i systemet. Många resenärer kom-
mer i sista sekund och har inte tid att komma i tid själva. Trots att många pendlar varje dag 
och känner till förutsättningarna uppstår samma typ av problem och konflikter dagligen.

Målsättningen med projektet är att försöka förstå och dokumentera pendlarstressen. Pro-
jektet har pågått sedan september 2011 och kommer att pågå tills maj 2012. Med bilderna 
som utgångspunkt är ambitionen att göra tågresenärerna själva medvetna om hur stressade 
de ser ut.

Bilderna är inspirerade av den traditionellt svartvita dokumentära stilen och den mer mod-
erna gatufotografin. De flesta resenärer som blir fångade på bild är omedvetna om att det 
bli porträtterade för att skapa en så autentisk bild av verkligheten som möjligt. 

Bilderna publiceras idag på bloggen Pendlarstress. På bloggen ligger över 300 bilder som 
tusentals människor redan har sett. Förhoppningen är att ännu fler skall få chansen att se 
hur pendlarstress i sin renaste form ser ut.











Projektet drivs av fotografen Niklas Lundengård. Han är  uppvuxen i Borlänge men bosatt 
i Uppsala sedan 2002. Niklas studerar just nu digital fotografi på Hällefors Folkhögskola. 
Utbildningen ges helt på distans där eleverna har stor frihet att utforma egna projekt under 
handledning av lärarna. Utbildningen är 1+1 år och huvudlärare på kursen är Ann Eringstam.

Niklas började fotografera 2009. Som fotograf är Niklas ambition att dokumentera sam-
hällsfenomen som är typiska för vår samtid. Hans arbeten är främst inspirerade av foto-
grafer som Christophe Agou och Bruce Davidson. Niklas gillar att fotografera med extremt 
korta skärpedjup och älskar att fota i helt naturligt ljus. 

Sedan tidigare är Niklas utbildad civilekonom vid Uppsala universitet och medie- och kom-
munikationsvetare vid Högskolan i Kalmar (nu Linnéuniversitetet). Han har varit politiskt 
aktiv under många år och arbetade senast som kampanjansvarig för SSU under 2010 års 
riksdagsval. Vid sidan om studierna driver Niklas sin egen fotofirma där han tar sig an fo-
touppdrag av varierande slag. 
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