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Prislista Fotografering 2018 

♥ 

För mig är känslan det absolut viktigaste. Jag vill fånga er just som ni är – i leken, i kramen, i 

skrattet eller kanske mitt i en stund av eftertänksamhet. Låt mig föreviga de där ögonblicken 

som sedan blir fina minnen för resten av livet. 

♥ 

Vad passar er? 

Välj först vilken typ av fotografering ni vill boka. Denna kostnad faktureras när 

fotograferingen är genomförd. Sedan – i samband med att ni får se de färdiga bilderna - 

väljer ni antal bilder som ni vill köpa. Detta innebär en trygghet och en frihet för er, 

eftersom ni då först får se bilderna och sedan bestämma hur många ni vill ha. Det finns inga 

särskilda krav på minst antal bilder ni kan välja att köpa, utan valet är helt och hållet ert. 

Hur går det till? 

Efter fotograferingen gör jag ett urval och redigerar de bästa bilderna. Detta tar olika lång 

tid beroende på vilken typ av fotografering ni bokat, men för en vanlig familjefotografering 

tar det ca 7 dagar innan ni får se resultatet. En liten ”tjuvkik” får ni för det mesta se strax 

efter fotograferingen – jag vet hur nyfiken man är! Alla era bilder kan ni sedan se i ett album 

online och där väljer ni också ut era favoriter. I de mer exklusiva fotograferingarna blir detta 

webbgalleri sedan delbart så att ni kan visa bilderna för vänner & familj i 14 dagar efter det 

att era bilder levererats. Brukar vara mycket uppskattat! 

Bilderna levereras i digitalt, högupplöst format. Lågupplösta bilder för publicering på 

internet går att få om så önskas. Det går även att beställa förstoring, posters, tavlor och 

vykort om ni skulle vilja hänga upp era bilder på väggen. Eller varför inte en unik fotobok 

designad helt efter era önskemål? Priser för detta finns på separat prislista – fråga så får ni 

den.  

Jag fotograferar även högtidliga tillfällen så som dop, kalas, student och bal. 

Välkomna att kontakta mig för mer information och priser! 
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Prislista Fotografering 2018 

 
PAR 

 

Love is in the air………………………………………………………………….750 kr  
 
Fotografering 60 min. Med fokus på er som kärlekspar fångar jag både detaljer och porträtt som är 
naturliga och stämningsfulla.  
 

True Love ………………………………………………………………………..1250 kr  
 
Fotografering 90-120 min. En mer exklusiv fotografering inkl. rekvisita och byte av miljö. Klädbyte hinns 
också med om så önskas. Jag fångar er kärlek på ett avslappnat och naturligt sätt, både porträtt, detaljer och 
stämningsbilder. Perfekt vid förlovning! Webbgalleri att dela med vänner & familj ingår!* 
 
 

FAMILJ 
 

Family Moments………………………………………………………………..850 kr 
 
Fotografering 60 min. Ögonblicksbilder och porträtt i avslappnad miljö utomhus. Ni kan leka tillsammans, 
gå en promenad eller varför inte ha en mysig picknick? Passar bra för familjen som är ”on the go”. 
 
 

Lifestyle family………………………………………………………..1250 kr 
 
Fotografering 90-120 min. Jag kommer hem till er och fotograferar i hemmamiljö. När barnen leker, när 
ni myser i soffan eller pysslar i trädgården. Fokus på naturliga, kärleksfulla ögonblicksbilder och porträtt på 
er familj. Webbgalleri att dela med vänner & familj ingår!* 
 

 
 

 
GRAVID 

 

Baby bump………………………………………………………………850 kr 
 

Fotografering ca 60 min. Vi fotograferar i en vacker miljö, med fokus på stilfulla porträtt och detaljbilder. 
Klänning/ kjol samt enklare rekvisita ingår. 
 

Maternity glow…………………………………………………………………...1250 kr 
 

Fotografering ca 90-120 min. En mer exklusiv fotografering där det finns tid för både porträtt, detaljer och 
kanske även något mer kreativt som gör bilderna mer personliga. Här finns det tid för flera ombyten och 
även byte av plats, för att få en större variation på bilderna. Rekvisita och flera olika outfits ingår.  
Webbgalleri att dela med vänner & familj ingår!* 
 
*Ett webbgalleri är tillgängligt & delbart online i 14 dagar efter leverans av era bilder 
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BARN 

 

Hello Baby!..............................................................................................................................850 kr   
 
Fotografering ca 120 min för nyfödd/ bebis upp till 6 månader. I studio eller utomhus sommartid, med 
tillgång till gulliga outfits och rekvisita. Självklart med pauser för amning/blöjbyte etc. 
 
 

Enskilda porträtt & syskonbilder …………………………………………….750 kr 
 
Fotografering ca 60 min för 1-3 st barn (för fler barn bokas familjefotografering). Låt mig fånga barnen 
just som de är, både under lugna stunder och mitt i leken. Främst utomhus men tillgång till studio finns. 
Inklusive rekvisita så som filtar, lådor/korgar etc. Även kläder finns till utlåning.  
 
 

Lifestyle kids/baby ……………………………………………………………..1250 kr 
 
Fotografering ca 90-120 min. Jag kommer hem till er och fotograferar i hemmamiljö. Fokus på barnen i 
familjen. Det blir naturliga porträtt i en avslappnad miljö som kanske passar extra bra för nyfödda små 
bebisar. Bilder där även föräldrar, djur och andra familjemedlemmar får vara med på ett hörn!  
Webbgalleri att dela med vänner & familj ingår!* 
 
 

* Ett webbgalleri är tillgängligt & delbart online i 14 dagar efter leverans av era bilder 

 
PORTRÄTT 

 

Porträtt ……………………………………………………………………………650 kr 
 
Fotografering ca 30 min, 1 person. Stilfulla porträtt i fin miljö utan några krusiduller. Perfekt 
fotografering för den som har ont om tid men ändå vill ha fina bilder på sig själv! 
 

Tea For Two……………………………………………………………..850 kr 
 
Fotografering ca 60 min, för 1-2 individer. Ta med din vän, din mamma, din hund eller kanske din häst? 
Få fina bilder som fångar just er vänskap på ett avslappnat och naturligt sätt.  
 

Ego boost……………………………………………………………………………1250 kr 
 
Fotografering ca 120 min med allt fokus på bara dig. Anpassas helt efter dina önskemål om plats, klädsel 
och känsla i bilderna. Med fokus på din personlighet och stil, det som gör dig unik. Ett riktigt lyft för 
självförtroendet och en perfekt present att ge bort till någon man tycker om! Webbgalleri att dela med vänner 
& familj ingår!* 
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PRISLISTA BILDER 

 
Enskilda bilder i högupplöst, digitalt format 250 kr/styck 

 
Fler bilder i paket om: 

 
3 st. ……………..450 kr 

 
5 st.……………...650 kr 

 
10 st.…………….850 kr 

 
20 st.……………..1000 kr 

 
Önskas fler bilder ges prisförslag vid förfrågan.  
 
Vill ni köpa lågupplösta bilder i digitalt format för publicering på internet och sociala 
medier? Fråga efter separat prislista för detta! 

 

Vill ni ha en fotografering anpassad just efter era önskemål? Självklart går det att ordna! 

Kontakta mig för prisförslag. 

För fotograferingar inom Tidaholms kommun med närområde tillkommer ingen ersättning 

för resa; för längre resor tillkommer reseersättning. När ni bokar mig som fotograf 

godkänner ni de allmänna villkor för fotografering som finns att hitta på min hemsida. Läs 

gärna igenom dessa! Alla priser som anges här bygger på att jag får lov att visa bilderna i 

min portfolio. Skulle ni inte vilja att bilderna visas blir priset något högre. Priserna som 

anges här är för privatpersoner och inklusive moms. Företag är välkomna att kontakta mig 

för mer info och priser. 

 


