
1

F O T O G R A F  FA N N Y  S U N D I N

G U I D E B O K
B R Ö L L O P S F O T O G R A F E R I N G



2



3



4



5

FANNY SUNDIN

DISNEYFREAK, TRAVEL NUT OCH NINTENDO NÖRD

Vem är den där tjejen bakom kameran? Jo, Fanny heter 
jag och är en 27-årig tjej bosatt i vackra Norrköping, 
Östergötland. Jag är ursprungligen från Södertälje, en stad 
cirka fyra mil söder om Stockholm och halvt uppvuxen i 
Vagnhärad. Jag har också bott i Santa Barbara, USA och Ayr 
i Skottland. 

Jag är en glad, omtänksam och organiserad person som älskar 
att skratta. När det kommer till fotograferingen gillar jag 
ljusa och naturliga bilder. Det är de spontana stunderna som 
är de bästa. Vi alla tycker inte om att stå framför kameran, 
därför är det lättare att försöka jobba oss fram.

Jag är ett stort Disneyfan, kan nog sjunga till alla Disneylåtar 
och har troligen sett alla filmer. Kan ibland se mig själv som 
Disneyfiguren Basil Mus när jag letar efter den perfekta 
platsen inför fotograferingar, det som saknas är den gröna 
hatten och förstoringsglaset. Förutom Disney är TV-serien 
Vänner en stor favorit (har sett alla säsonger minst fem 

gånger).
Förutom fotografering älskar jag att resa. Har tågluffat 
runt södra Europa med min allra bästa vän och ätit mig 
mätt på pizza och pasta. Jag har bott i fina Skottland samt 
i varma Santa Barbara, USA. Jag är lyckligt lottad över att 
ha gjort alla dessa galna saker. Jag gillar bäst de underbara 
solnedgångarna vid stranden eller  all den goda maten 
som länderna har att erbjuda. Mina favoritländer är, USA, 
Frankrike och Italien. De länder som står på min ”bucket-
list” är Nya Zeeland och Kanada (särskilt Banff National 
Park!). 

Nintendo är något som jag har hållit fast vid sen barnsben, 
tack vare en Nintendo-nörd till pappa blev jag en med. 
Mina favoriter är, Zelda Ocarina of Time eller Breath of 
the Wild och diverse Mario spel. Om jag måste välja ett 
Mario spel blir det nog Paper Mario till Nintendo 64. 

M Å N G A  K R A M A R ,

Fanny Sundin
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BRÖLLOPSPAKET 22/23

3 TIMMAR            11 900 KR
Personligt bröllopsmöte
Min bröllopsguide
Provfotografering
3 timmars sammanhängande fotografering 
150 st redigerade bilder
Resersättning inom Norrköping
Personligt webbgalleri

FEM TIMMAR          17 000 KR
Personligt bröllopsmöte
Min bröllopsguide
Provfotografering
5 timmars sammanhängande fotografering 
250 st redigerade bilder
Resersättning inom Sverige
Personligt webbgalleri

SJU TIMMAR         23 000 KR
Personligt bröllopsmöte
Min bröllopsguide
Provfotografering
7 timmars sammanhängande fotografering 
350 st redigerade bilder
Rese- och boendekostnader inom Sverige
Personligt webbgalleri

NIO TIMMAR         29 000 KR
Personligt bröllopsmöte
Min bröllopsguide
Provfotografering
9 timmars sammanhängande fotografering 
450 st redigerade bilder
Rese- och boendekostnader inom Sverige
Personligt webbgalleri

DESTINATION WEDDING 

Personligt bröllopsmöte

Min bröllopsguide

Provfotografering

12 timmars sammanhängande fotografering 

600 st redigerade bilder

Rese- och boendekostnader inom Europa

Personligt webbgalleri

40 000 KR

LÅGSÄSONG (NYTT FÖR 2022!)
Är ni paret som väljer att gifta er på vintern? Eller mellan november och april? Då 

kan ni få en 20% rabatt på valfritt paket! Yeay! Lågsäsongen är lång, mörk och tråkig. 
Förhoppningsvis kan detta göra allt lite mer skojigare.
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SMÅTT OCH GOTT
1-9 digital bilder        250kr/st
10-19 digitala bilder       150kr/st
20-49 digitala bilder       100kr/st
50+ digitala bilder         60kr/st

Extra timme      2 800kr/h
Lyxigt USB        900kr/st

FÖRSTORINGAR
10x15 cm          25kr/st 
15x21 cm (A5)        210kr/st
21x30 cm (A4)        270kr/st
30x40 cm      1000kr/st
40x50 cm      1500kr/st
50x70 cm      2500kr/st
60x80 cm      3500kr/st
70x100 cm      4500kr/st

LINNEALBUM
20 uppslag, 20x20cm        3 500kr
25 uppslag, 20x20cm        4 500kr
30 uppslag, 20x20cm        5 500kr

EXTRA PRODUKTER
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FÖRLOVNING
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FÖRLOVNING
SESSION

DET VISADE SIG VARA JÄTTEKUL!

Om du vanligtvis inte gillar att bli fotograferad är en 
förlovningsfotografering ett utmärkt sätt att upptäcka att 
det kan vara jättekul att vara med på bild! Jag uppskattar 
också att lära känna er mer innan ni gifter er. Ni får också 
samtidigt en uppfattning om hur det kommer att vara att ha 
mig som er fotograf.

DAGS ATT UTTRYCKA SIG

Använd den här tiden för att uttrycka er personlighet som 
personer och viktigast av allt som ett par. Gör det roligt 
och avslappnat, och bara njut av lite kvalitetstid bort från 
bröllopsplanering och resten av världen. Det är ni båda värda! 

CHILLA OCH SLAPPNA AV

Fotograferingen kommer ge er cirka en timme - att fly och 
inse att ni verkligen ska gifta er. Samtidigt tar vi några bilder. 
Jag kommer ge er lite poser för enstaka bilder, men oftast 
låter jag bara allt flyta på. Det kommer innehålla en hel del 
skratt, lite poser och massor av kyssar. Ett enkelt recept! 

VAD SKA VI HA PÅ OSS?

Många undrar vad de ska ha på sig. Här finns det inget rätt 
eller fel, men det finns några saker som kan vara värt att 
tänka på. Det allra viktigaste är att ni har på er något som gör 
att ni känner er fina och bekväma!

Ska man tänka på vad kameran gillar får ni undvika 
kläder med stora text-tryck eller mönster som kan vara 
distraherande. Ha gärna neutrala färger, och undvik det allra 
skrikigaste. Att vara helt svartklädd är inte heller jättekul på 
bild. Man kan också tänka på att ni båda har ungefär samma 
toner på er, med det menar jag att det kanske inte är helt 
optimalt om den ena är helt svartklädd och den andra är helt 
vitklädd. Men som sagt: det viktigaste är hur ni känner er i 
kläderna!

Om det är kyligt ute kommer vi nog ta en del av bilderna 
med ytterkläder på, så tänk på val av jacka, halsduk och så 
vidare. En stor stickad tröja kan också vara mysigt om man 
vill undvika stora jackan!
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FÖRBEREDELSERPLUSPOÄNG HOS FOTOGRAFEN

• Ljus lokal för förberedelser

• Din partner på samma ställe men i annat rum 
så jag kan gå emellan

• Tid för att ta på kläderna i lugn och ro så jag 
hinner ta detaljbilder från olika vinklar.
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FÖRBEREDELSER
Om jag ska fotografera era förberedelser finns det några saker att tänka 
på, det är inget krav för att få fina bilder, men det skulle underlätta lite för 
mitt arbete.

Varje bröllop är inget sig lik och därför är förberedelser så otroligt spe-
ciellt. Alla känslorna är i luften och därför är det så kul att fota detta. Ni 
bestämmer såklart vilka delar jag ska fokusera på. Om ni vill att jag ska 
fotografera bådas förberedelser kommer jag fotografera en av er i taget, och 
båda om ni är i närheten av varandra. 

TIPS FRÅN FOTOGRAFEN

• Dagsljus från fönster är viktigt för att inte få alltför brusiga bilder.  
Om smink/hår görs vid ett fönster kan jag fånga både motljus och medljus, 
vilket är bra för alla parter. 

• Om detaljbilder av t.ex. skor, ringar eller andra saker önskas, ha gärna dessa 
samlade i närheten när jag kommer.

• Om det går – plocka gärna undan skräp och sånt som kan störa i bilderna (be 
bestman/tärnor om detta!)

• Om jag vill att någon av er ska göra något annorlunda som t.ex. titta in i 
kameran, är i vägen eller liknande så säger jag till. Annars är det som jag vill ha 
det. Detta säger jag till om när jag kommer. 

• Det sista från ena partners förberdelser tar cirka 40 minuter.

• Viktiga saker jag vill fota under förberedelser: Smink/hårbilder, reaktioner och 
känslor, när du tar på dig dina kläder, dina kläder upphängda på ett fint ställe, 
detaljbilder på skor, smycken och liknande. Jag fotograferar det som händer för 
att det ska kännas så naturligt som möjligt.  
– Tänk inte på att ni behöver anpassa er efter mig.

• När ni blir fixade, ha hellre på er ljusa än mörka kläder då detta underlättar 
min ljussättning. När brudföljet hjälper er ta på kläderna så ska de vara ombytta 
och klara.

• Viktigt att ha mellanrum om något oväntat skulle hända.
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VIGSEL & GRATULATIONER

VAD NI BEHÖVER FÖRBEREDA:
Ni behöver prata med er vigselförrättare att ni ska ha en bröllopsfotograf. Av respekt undviker jag att fota när 
prästen pratar och tar de flesta bilder under psalmer/låtarna.

FÖR UTOMHUSVIGSEL:
• Se gärna till att platsen inte delas av både sol och skugga. Jag kommer såklart anpassa mig efter förutsätt-

ningarna, men det skulle underlätta ljussättningen otroligt mycket. Antigen helt sol eller helt skugga, helt 
skugga skulle föredras.

• Skulle det börja regna och ni vigs utomhus kan vi diskutera om jag och/eller ni tar med er paraply – helst 
stora vita än mörka och undvik stora logotyper eller liknande! Jag äger ett stort vitt paraply och två små 
genomskinliga. 

Ha ett ”unplugged wedding”, där ni uppmanar era gäster att 
njuta av er ceremoni och överlåter fotografering till mig och 
eventuella assisten/second shooter. Gästerna kommer få en 
mycket bättre upplevelse och kunna njuta ceremonin genom 
ögonen istället för en kameralins. Därav kommer även era 
släktingar inte behöva känna någon press på att ta fina bilder 
– blir mer ostörd och naturlig ceremoni. Om ni vill ha detta 
kan vi ha en ”officiell” fotografering vid in och utgång, och 
att ni få stanna en stund vid altaret innan ni går ut så alla 
hinner fota er. Detta betyder att ni får bilder från ceremonin 
utan kameror och telefoner i förgrunden, gästerna kan njuta 
och jag får lättare att fokusera på mitt jobb – en win win ♥ 
Om ni vill kan detta stå med i ert program, samt kan även er 
vigselförrättare berätta om detta innan vigsel börjar. 

Om ni inte har hunnit prata med er vigselförrättare om att 
jag är där så är det ingen fara, jag anländer alltid i god till er 
vigsel och presenterar mig. Jag vill alltid berätta om hur jag 
arbetar och om det finns något som er vigselförrättare vill 
att jag ska tänka på. Dock kan jag inte garantera att fånga 
vigseln så som jag vill om vigselförrättaren har specifika krav 
på vart jag får stå, detta brukar jag alltid respektera! Prata 
gärna med er präst/vigselförrättare innan så vet vi alla vad 
som gäller.

• Ha ett ”unplugged wedding”

• Kyss gärna lite längre i slutet av viseln

• Gå gärna ut långsamt från vigselplatsen

• Jag står oftast på höger sida framför första bänkraden 
när ni går in, det är en bra plats för att fånga allas 
reaktioner. 

• Under vigseln har jag finare kläder, använder tysta skor 
och fotar sparsamt. Just för att visa respekt för era gäs-
ter och för prästen/vigselförrättare.

• När ni kysser i slutet av vigseln, kyss gärna lite längre 
och en extra gång, jag tycker om att hinna få flera delar 
av kyssen.

• När ni går ut från kyrkan/vigselplatsen gå gärna lång-
samt och om möjligt stanna på en plats där det inte är 
både sol och skugga utan något av det. Såklart är det 
lätt att glömma bort när ni väl står där, jag anpassar mig 
helt, men om ni kommer ihåg så är det toppen!

• Om vi ska fotografera porträtten efter vigseln så åker 
jag gärna med er, annars bestämmer vi hur vi vill göra 
när vi ses under bröllopsmötet.

PLUSPOÄNG HOS FOTOGRAFEN:
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ERA BRÖLLOPSBILDER

FIRST LOOK
Vill ni fotografera era porträtt innan vigseln rekom-
menderar jag en s.k First Look, där arrangerar vi att 
ni ses för första gången. Det vanligaste är att en av er 
står med ryggen mot den andra som kommer gående. 
Jag står mittemot den som har ryggen mot och fångar 
uttryck och känslor samtidigt som den andra kommer 
gående. När ni möts så byter jag vinkel och fångar 
er båda. Detta tar ca 15-20 minuter, avsätt tid i ert 
schema så hittar jag en fin plats i närheten era förbere-
delser och arrangerar det hela.

PORTRÄTT
• Under bröllopsmötet pratar vi om önskemål 

till fotograferingen. Jag är uppmärksam på era 
önskemål för platser som betyder mycket för er, 
och ger förslag på platser som jag tror passar 
utifrån avstånd, miljö och ljus. Jag kollar alltid 
platsen innan, vid längre avstånd från mig tar jag 
det samma dag, annars tidigare (en till två veckor 
innan).

• Ni får mer än gärna ha med ert brudfölje under 
fotograferingen, ett önskemål från mig är att ing-
en av dem fotograferar samtidigt som mig då jag 
får det svårare att arbeta (någon enstaka mobil-
bild är såklart okej!). En rekommendation är att 
vi fotar med ert brudfölje eller barn i början eller 
slutet, och att de sedan kan göra andra ärenden 
om det behövs.

• Jag behöver minst en timme för att ta era por-
trättbilder, för att få variation och slippa stress. 
Flera olika platser är inte nödvändigt, men trevligt 
om de ligger nära och vi hinner med två-tre olika 
miljöer.

• Ta med oömma skor som ni kan ha på er som 
ni lätt kan gå i under förflyttning, ni får gärna ta 
med era andra skor i en påse om ni vill ha de på 
någon bild.

• Kvällsfotograferingen efter er huvudrätt sker med 
fördel 30 minuter innan solnedgång, hör gärna 
med mig exakt när så fixar jag resten.

• Jag kommer hjälpa er med hur ni ska stå, vad ni 
ska göra och “posera”, men om jag inte säger nå-
got så kan ni bara fortsätta med det ni gör. Jag vill 
få fram det naturliga, och ni ska veta att ingenting 
är “fel”. Vill ni pussas, kramas eller skratta så gör 
det! Jag kommer ge er enkla instruktioner som vi 
använder till era bilder. Det kommer vara en rolig 
och mysig stund för er båda! Mitt bästa tips är 
att försöka slappna av, njuta av stunden och inte 
tänka på något. 

GRUPPBILDER
Om ni vill ha en gruppbild med er och alla gäster 
rekommenderas jag att vi tar bilden vid platsen där ni 
har middagen. Om ni har många gäster är det bra med 
någon trappa där en del av gästerna kan vara, eller om 
jag kan stå på en balkong/fönster och fota ner mot en 
gräsplätt nedanför. Det ni behöver ordna är att någon 
ansvarig (t.ex. toastmaster/madame) som har koll på 
vilka gruppbilder ni vill ha, och arrangerar era gäster 
så. Då jag inte vet vilka som är vilka behöver jag hjälp 
av någon från er som kan organisera. Ni väljer själva 
vilka konstellationer ni vill ha, räkna med att varje 
grupp tar 1-3 minuter.
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• En timme avsatt för porträttfotograferingen

• Inte för snävt tidsschema, lämna utrymme för 
förseningar under förberedelserna. Om ni ska 
åka lång väg, tänk på bilköer, broöppningar 
osv. Bröllopsdagen är en dag utan stress!

• Jag rekommenderar att ni lägger porträttfoto-
grafering efter vigseln om möjligt. Detta för att 
ljuset är lättare att jobba med ju senare det är, 
och många inte vill ses innan vigseln. Ett tips 
är att era gäster kan ha tipspromenad, mingla 
eller någon annan aktivitet när ni fotograferas. 

• För er som har kvar mig under kvällen rekom-
menderar jag en bensträckare efter varmrätten 
(15 min) så vi kan fota bilder på er i det 
vackra kvällsljuset – the Golden hour moment! 
Dessa bilder är vackra med romantiskt ljus.

PLUSPOÄNG HOS FOTOGRAFEN
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MIDDAG & FEST

I mitt nio, sju och eventuellt fem timmars paket ingår det att jag är 
med under er bröllopsfest. Jag älskar att fotografera middagar, och för 
att hålla energin uppe även under kvällen finns det lite saker som ni 
kan göra för att underlätta för mig:

• Om det finns ett mindre rum i anslutning till er middagslokal så 
är det toppen om jag kan vara där med min utrustning. Under 
kvällen så fotograferar jag i lite mindre omfattning, vid talen och 
pausar när ni äter.

• Mina fem, sju, och nio timmars fotograferingar behöver jag mat 
under kvällen, förslagsvis när ni äter er huvudrätt. 

• Jag smyger runt i er lokal och fotograferar era gäster och era  
reaktioner vid tal, och gör alltid mitt bästa för att fånga alla i 
någon vinkel under kvällen.

VANLIGA FRÅGOR GÄLLANDE MIDDAGEN

VILL DU ÄTA MED OSS?
Om ni är hungrig, är jag nog också hungrig. Om ni inte är hungriga, är jag nog hungrig ändå. Under 
middagen sitter jag gärna på sidan av eftersom jag vill snabbt kunna fotografera er mysiga middag. 

ALLERGIER?
Jag är allergisk mot äpplen, kiwi, päron samt valnötter. Det går såklart bra om ni äter detta, det är ingen 
luftburen allergi. 
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FOTO - CHECKLISTA
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Det är flera stunder under bröllopsdagen som ni säkert vill ha fotograferade! Denna checklista med förslag är viktig för både er, 
och mig som fotograf. Här får vi komma överens om vilka bilder som ska fotas. 

Kanske har ni även egna önskemål!

FÖRBEREDELSER PORTRÄTT

VIGSELN // MINGEL MIDDAG // FESTEN

Inbjudningskort & Save the Date
Detaljbilder på klänning och skor
Brudbukett
Bruden gör sig ordning/Hos frisören
Bruden tillsammans med sin mor
Bruden tillsammans med tärnor och näbbar
Brudgummen
Brudgummen tillsammans med sin far
Brudgummen tillsammans med marskalkar
Annat: 

Miljöbilder på den plats vigseln äger rum
Gästerna anländer
Brud och brudgum anländer
Solosångare, körsångare, och musikanter
Brudparet går nedför altargången
Vy över altaret och brudpar eller motsvarande under ceremonin
Brudparet avger sina löften
Brudparet växlar ringar
Brudparet tågar ut ur kyrkan/lokalen
Brudparets första kyss
Brud och brudgum utanför kyrkan/lokalen med gästerna
Brud/brudgum med föräldrar
Bruden tillsammans med mor och mormor
Brudgummen tillsammans med far och farfar
Brud och brudgum med respektives föräldrar
Brud och brudgum tillsammans med bådas föräldrar
Brudparet med transporten
Brudparets avfärd från vigselplatsen
Gruppbild på brudparet och alla gästerna samlade  
tillsammans utanför vigselplats 
Annat:

Miljöbilder inne och ute av festplatsen/lokalen
Inredning / Scen / Photobooth
Gästerna anländer samt mingel
Gruppbild på brudparet och alla gästerna samlade  
tillsammans utanför festlokal
Presentbord
Dukningen och skyltar
Menykort, festprogram, bordsplaceringskort
Blomsterarrangemang
Gästbok
Bröllopstårtan
Brudparet anländer
Brudparet med gäster
Brudparets skål
Middagen med alla gäster
Toastmaster och skålar
Bukett / strumpbands kastning
Brudvalsen
Bruden och hennes far dansar
Brudgummens och hans mor dansar
Gästerna dansar
DJ/Live band
Tårtan skärs av brudparet
Brudparet lämnar festen
“Golden hour” porträtt under festen
Annat: 

"First look"
Ensamma porträtt 
Brud och brudgum tillsammans med brudföljet
Brud tillsammmans med tärnor
Brudgum tillsammans med marskalkar
Näbbar, tärnor och marskalkar
Detaljbild på brudbuketten
Detaljbild på brudens frisyr
Detaljbild på ringarna 
Annat:

Underlag till 
bröllopsmötet!FOTO - CHECKLISTA

CHECKLISTA FÖR BRÖLLOPSFOTOGRAFERINGEN
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VANLIGA FRÅGOR
VAD HÄNDER OM DET REGNAR?
Om det regnar rätt mycket under er dag, försöker vi fota under 
tak och skydda oss. Om det regnar sånt där mysigt romantiskt 
regn då kommer paraplyet fram och ni får stå där bara ni. Det 
är hur mysigt och romantiskt som helst. Jag vet att ni inte vill 
ha regn, men i vissa länder och kulturer betyder det bara tur 
och jag tycker vi gör det bästa av situationen. jag har fotat där 
det har regnat och det blev faktiskt de mest fantastiska bilder!

VI ÄR VÄLDIGT OVANA FRAMFÖR 
KAMERAN, HUR GÖR VI?
Det är inget ovanligt eller konstigt. Under provfotograferingen 
får vi testa att arbeta tillsammans och då får ni även prova att 
stå framför kameran innan stora dagen. Jag vill att ni ska ha sån 
avslappnad fotografering som möjligt och bara kunna njuta av 
dagen. Ni behöver bara vara er själva och det kommer bli hur 
grymt som helst!

PORTRÄTT FÖRE ELLER EFTER  
VIGSESLN?
Det finns inga rätt eller fel här, ”porträttet” som inte går att 
tas efter vigseln är ”first look”. Studen där ni först ser vandra 
med bröllopsklädsel på. Utifrån fotografens synpunkt är det 

bäst att lägga porträttfotograferingen efter vigseln, på grund av 
att soljuset inte är lika starkt efter klockan 13. Som starkast är 
ljuset mellan klockan 12-13.

VAD GÖR VI OM BILDERNA SKULLE 
FÖRSVINNA PÅ NÅGOT SÄTT?
Risken att något händer era bilder är minimal. Jag fotograferar 
med dubbla minneskort och gör backup direkt när jag kommer 
hem.

VAD HÄNDER OM DU BLIR SJUK?
Jag har aldrig fått ställa in en fotografering på grund av 
sjukdom, men om det skulle hända har jag ett stort kontaktnät 
med fotografer runt om Sverige som jag kan kontakta för att få 
en ersättare. Om ni vill att jag ska skicka er alternativ kan jag 
göra det.

FOTAR DU UTANFÖR SVERIGE?
JAA! Det gör jag också, skriv i så mycket som möjligt i 
formuläret så återkommer jag med en offert till er.
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FINA ORD
”Fanny är en skicklig fotograf som förgyllde vår bröllopsdag.  

Vi har fått fina minnen för livet.

Och dessutom är hon jätte härlig tjej vilket gjorde fotograferingen 

både rolig och minnesvärd. Vi kan rekommendera henne starkt.”

JEANETTE & TOBIAS

(Sommarbröllop i Sund/Trosa/Västerljung)
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@fannysundin

@fannysundin

www.fannysundin.se

SOCIALA MEDIER


