
Boka en tid som passar barnet. Det blir 
bättre bilder med barn som är utvilade, mätta och 
glada!

Det är gott om tid avsatt för Er fotografering, så 
det finns utrymme för små pauser för klädbyten 
och att ge barn ett litet mellanmål i form av ett 
kex eller lite frukt för att de skall orka hela foto-
graferingen. 
Som förälder kan det vara skönt att veta, så att 
även du kan slappna av – barn känner av stress 
väldigt väl. Om vi vuxna är avslappnade, blir även 
barnen det och resultatet blir fantastiska bilder! 

När det gäller val av kläder, rekommenderar jag 
att man väljer kläder som du och framför allt bar-
net är bekvämt med, eftersom det syns väldigt väl 

om man känner sig bekväm eller inte… Kläder 
med mönster är fint, men tänk på att stora 
mönster har en tendens att stjäla uppmärksam-
heten från personen och att framförallt småran-
digt och smårutigt helt enkelt inte gör sig särskilt 

bra på bild… När det gäller färgval kan det vara 
en bra idé att tänka på vilka färger ni har hemma 
och matcha klädvalet lite efter det, så kommer 
bilderna se ännu snyggare ut på väggarna! Vid 
familje- och gruppfotograferingar är det bra att 

försöka harmoniera färgval och mönster-
val. Välj gärna ut 3-4 färger som en färgskala för 
hela familjen eller gruppen. 

Vid klädbyten, ta gärna med så olika kläder som 
möjligt, så att det blir större variation på bilderna! 
Ta hellre med ett plagg för mycket än ett för lite.

Hår och frisyr – håll det enkelt och rent! Att 
gå till frisören alldeles innan rekommenderar jag 
inte, eftersom det tar lite tid innan man vant sig 
vid ny frisyr. Oavsett ålder vill man känna sig fin 
och bekväm när man blir fotograferad!

När det gäller skor och accessoarer är det 
oftast både finast och mest bekvämt med bar-
fotabilder, men självklart kan det ibland passa 
bättre med skor eller kanske ett par fräcka gum-
mistövlar! Se till att ta med rena och torra skor! 
Komplettera gärna med egna hårband, hattar, 
halsdukar, sjalar, halsband mm.

Självklart har jag en del rekvisita i studion, 
som t.ex. färgglada leksaker, hattar, filtar och 
den klassiska fårskinnsfällen. Men för att få 
riktigt personliga bilder är det roligt om ni tar 

med egna saker – barnens favoritleksak, 
snuttefilten, en stol som betyder något särskilt 
eller kanske till och med en sparkbil eller treh-
juling. Ni kanske vill ha något särskilt tema för 
fotograferingen? Det är bara fantasin som sätter 
gränser! Vid temafotograferingar planerar vi 
tillsammans vilken rekvisita ni behöver ta med.

I stort sett gäller samma råd för fotogra-
fering av äldre barn och vuxna, men här 
finns utrymme för ytterligare klädbyte om man 
önskar det!
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