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Fotografering 

Bebis, barn, gravid, barn & familj 
Fotograferingen tar mellan 1 och 1,5 timme. 
Fotograferingen görs i min studio eller utomhus 
eller både ock. Det finns alltid gott om tid om 
det behövs en paus för lite mat eller blöjbyte. 

800 kr 

Nyfödd 
Fotograferingen görs när bebisen är mellan 5 
och 12 dagar gammal för att få de rofyllda 
bilderna när bebisen sover. Fotograferingen tar 
2 - 4 timmar. 

1 000 kr 



Smash the cake 
En fotografering som kombineras med att barnet 
får ett tårtkalas i studion i samband med barnets 1-
årsdag. Fotograferingen tar ca 1,5 timme. Tårta, 
kläder och ballonger ingår. 

900 kr 

Den stora familjen 
För en stor familj där alla vill fotograferas. Hela 
släkten kombinerat med familjebilder och enskilda 
bilder på barnen.  
2-3 timmars fotografering. Endast utomhus. 

1 100 kr 

Återkommande kunder får alltid 30 % rabatt på 
fotograferingskostnaden. 

Inga bilder ingår i priset utan köps separat.



 

 
 

Produkter 

Inramningar 
Stilrena ramar i vitt eller svart där bilden sitter 
bakom glas. Med eller utan passepartout. 

Laminerade prints 
Laminering är en skyddande hinna på bilden som 
gör att du kan rama in bilden utan glas och 
bilderna monteras på en skiva som gör att bilden 
sitter fint i ramen. Bilderna kan kompletteras med 
inramning.

21 x 30 cm  700 kr  
30 x 30 cm 900 kr  
30 x 40 cm 1 000 kr  
40 x 40 cm 1 200 kr 

40 x 50 cm 1 400 kr 
50 x 70 cm 1 600 kr 

kopior  30 %

20 x 30 cm 1 000 kr 
30 x 30 cm 1 200 kr 
30 x 40 cm 1 300 kr 

40 x 40 cm 1 500 kr 
40 x 50 cm 1 600 kr 
50 x 70 cm 2 200 kr 



 

Wall Art 
Wall Art är färdiga tavlor att hänga upp på väggen.  
Det är ett modernt och stilrent alternativ till 
traditionella tavlor. Hängs med fördel i grupp.  

Exempel Grupper: 
2 st 30 x 30 cm och 2 st 30 x 40 cm 4 600 kr 
3 st 30 x 30 cm    3 100 kr 

20 x 20 cm 1 100 kr 
20 x 30 cm 1 300 kr 
30 x 30 cm 1 400 kr 

30 x 40 cm 1 700 kr 
40 x 40 cm 2 000 kr 
50 x 70 cm 2 600 kr 

Fotobok 
Klassisk fotobok med linneomslag. Varje uppslag 
innehåller 1-3 bilder. Fler storlekar finns. 

15 x 15 cm, 8 uppslag, 16 sidor, 15-20 bilder  
 2 500 kr 
 kopia 1 700 kr 
 
20 x 20 cm, 10 uppslag, 20 sidor, ca 18-25 bilder
 3 400 kr 
 kopia 2 400 kr 

Extra uppslag 150 kr/st 



Högupplösta digitala filer 
Högupplösta filer för egen utskrift. Levereras på 
USB-minne. 

10 filer  4 000 kr 
20 filer  5 600 kr 

Lågupplösta digitala filer 
Lågupplösta filer att använda i mobilen, sociala 
medier mm, men som inte lämpar sig för utskrift 
följer med beställda bilder utan kostnad.

Bonusprodukter 
När du köpt produkter för minst 2 000 kr kan du köpa till 
mina bonusprodukter. 

Digitala filer 
1 fil  800 kr 
5 filer   2 500 kr 
10 filer  3 300 kr 
20 filer  5 000 kr 

Prints 
18 x 24 cm  400 kr 
20 x 30 cm 500 kr 
24 x 30 cm 600 kr 
kopior  30 % 

Betalning 
Betalningen sker via faktura och skickas via mejl. 
Fotograferingen betalas efter fotograferingen och 
produkterna betalas innan jag gör beställningen. 
Leveranstiden varierar på typ av produkt, 3-10 
veckor.




