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Prislista Fotografering 2019 

 

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

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

sedan blir fina minnen för resten av livet. 

♥ 

Hur går det till? 

Välj först vilken typ av fotografering ni vill boka. Kostnaden för fotografering betalas när vi 

har genomfört sessionen. I samband med detta får ni också se en liten ”tjuvkik” från vår 

stund tillsammans - några redigerade bilder som gör att ni kan känna er trygga med att 

resultatet blev som ni ville. Övriga bilder får ni se när redigeringsarbetet är klart. Detta tar 

olika lång tid beroende på vilket paket ni bokat men för en familjefotografering 60 min tar 

det ca 7 dagar innan bilderna är klara. Bilderna visas i ett galleri online och där väljer ni 

också ut era favoriter. Bilderna levereras sedan till er i digitalt, högupplöst format via 

tjänsten Dropbox eller med mail. I alla mina paket ingår ett visst antal bilder. Vill ni ha fler 

bilder köper ni dessa som extra bilder utöver de som ingår i ert paket – se separat prislista 

på sidan fyra i denna information.  

Har ni speciella önskemål? 

Jag tycker det är viktigt att det känns bra, för alla. Det ska kännas tryggt, avslappnat och 

naturligt att stå framför min kamera. Har ni särskilda önskemål eller tankar kring en 

fotografering så är ni välkomna att höra av er så löser vi det mesta tillsammans!  

 

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 Fotograferingar 2019 

 

FAMILJ 
 

Familjemys 
Family Moments………………………………………………………………..850 kr 

 

Fotografering 60 min. inkl. 3 bilder 
Ögonblicksbilder och porträtt i avslappnad miljö utomhus. Ni kan leka tillsammans, gå en promenad eller 
varför inte ha en mysig picknick? Passar bra för den lilla familjen. 
 

♥ 

 

Hemma hos- fotografering 
Lifestyle family………………………………………………………..1250 kr 

 

Fotografering 90-120 min. inkl. 5 bilder 
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.  

 
 

 
GRAVID & BABY 

 
Gravidfotografering 
Maternity Glow……………………………………………………………850 kr 

 

Fotografering ca 60 min. ink. 3 bilder 
Vi fotograferar i en vacker miljö, med fokus på stilfulla porträtt och detaljbilder. Klänning/ kjol samt 
enklare rekvisita ingår. 
 

♥ 
 

Hemma hos – fotografering nyfödd 
Lifestyle baby ……………………………………………………………..1250 kr 
 
Fotografering ca 90- 120 min. inkl. 5 bilder              
 
Jag kommer hem till er och fotograferar i hemmamiljö, både inomhus och utomhus efter era önskemål. Det 
blir naturliga, avslappnade porträtt både på den nya familjemedlemmen och på er alla tillsammans. Jag 
fångar detaljer och ögonblick med mycket känsla och skapar ovärderliga minnen från bebisens första tid i 
livet! 
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KÄRLEKSPAR & PORTRÄTT 
 

 
Kärlekspar 
Love Story ……………………………………………………………….850 kr 
Fotografering ca 60 min inkl. 3 st. bilder 
 
Nyförälskade eller gifta i 20 år – det spelar ingen roll! Låt mig fånga er kärlek i mina bilder på ett 
avslappnat och stämningsfullt sätt.  

 
♥ 

 
Hemma hos-fotografering Kärlek  
Love Story Lifestyle …………………………………………………………..1250 kr 
 
Fotografering ca 90-120 min inkl. 5 st. bilder 
 
Här blir det mys på hög nivå! Massor av kramar, skratt & kärleksfulla ögonblick i er egen hemmiljö. 
Avslappnade bilder med fokus på både detaljer, porträtt och helhet. Vi fotograferar både inom – och utomhus, 
efter era önskemål och skapar naturliga bilder som visar er just så som ni är! 

 
♥ 

 

 

PORTRÄTTFOTOGRAFERING 

 
 

Enskilda Porträtt ……………………………………………………………………650 kr 

 

Fotografering ca 30 min, inkl. 2 bilder 
 
För 1 person (ej barn). Stilfulla porträtt i fin miljö utan några krusiduller. Perfekt fotografering för den 
som har ont om tid men ändå vill ha vackra bilder på sig själv! 
 

♥ 
 

Porträtt för två …………………………………………………...................... 750 kr 
 

Fotografering ca 45 min, för 1-2 individer. inkl. 2 bilder. 
 
För barn, syskon eller varför inte två vänner? Även djur är välkomna! Avslappnade porträtt i utomhusmiljö.  
(För fler personer bokas familjefotografering) 
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Vill ni köpa fler bilder? 

Förutom de bilder som ingår i ert bokade paket kan ni självklart köpa fler bilder om ni vill! 
Enskilda bilder i högupplöst, digitalt format kostar 250 kr/styck 

Det går även att köpa extra bilder i färdiga, prisvärda 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. Detsamma gäller för köp av lågupplösta 

bilder för publicering på webb. 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 fås på separat prislista – fråga om ni är 

intresserade! 

 

 

 

 

 

 

 

 


