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Stort grattis till kommande tillökningen! 
Ni har en spännande tid framför er! 
 

När är den bästa tiden att fota?

 
Om du läser det här är du säkert intresserad att 

föreviga din mage och jag kommer att hjälpa 
med goda råd och tips för att det ska bli så 

lyckad som möjligt.

 
Allt från v32-34 är helt ok och 

magen har hunnit redan 
växa ganska mycket. 

Därför tycker jag att det är 
lagom att fota då. 

Tänk på att de allra sista 
veckorna du kanske inte är så 

rörlig som du önskar och då blir 
det en liten begränsning. 
Ytterligare en risk är att 

om du väntar till sista minuten 
kanske bebisen bestämmer sig 
att komma ut i världen innan du 

hinner fota magen. 
 
 



Hela familjen kan vara med! Om det finns tidigare barn, 
gärna djur och så klart blivande pappan. Det finns en 

värme i bilderna som hela familjen är samlat runt 
magen, en värme som är svårt eller omöjligt att få på 

något annat sätt. 
 



OM du vill fotas själv, alltså utan blivande 
pappan eller barn  

 (är bilderna kanske överraskning till dem?) är 
det helt ok. 

Ta gärna med en kompis. Kompisar är bra för 
att de kan hjälpa till och  även fråga om 

smakråd. 
 



En fin BH och en kimono är bra att ha med!

Kläderna 
Det är roligt att ha lite olika kläder 

för att variera med din 
gravidfotografering. Det är också 

kul att tänka på visa bilder kan vara 
lämpliga för att visa runt men 

andra ska vara lite mera privata. En 
tight klänning är bra för att visa den 
runda magen. Tänk på om du gillar 

några plagg och om du har en 
preferens i en vis färg. 



En annan lite mer avklätt alternativ är en morgonrock 
eller kimono. Kimonon kan man dra bakåt så att mer av 

magen ska synas. Underkläderna ska väljas med 
omsorg, trosorna kan vara i lite mörkare färg för att inte 

ska synas så mycket och blir enklare att få dem 
dämpade. BH´n kommer att synas mer och då är det bra 
om man väljer något snyggt enkelt eller lyxigt som man 

vill ha det. 
Skulle det synas spår av åtsittande kläder på huden kan 
vi ta bort det på datorn men försök att undvika åtsittande 

kläder i alla fall.

Fler exempelbilder finns så 
klart på hemsidan:  

http://www.fotografjannis.se 
/gravidfotografering

http://www.fotografjannis.se/gravidfotografering


 
Det finns olika ljussättningar som 

 man kan använda. Många gillar den 
fräscha luftiga "looken" som en high 

key ljussättning ger. Bilden 
bokstavligen badar i ljus. De vita 
tonerna dominerar och inget på 

bilden är riktigt mörk.   

 High key 

Bilden bokstavligen 

badar i ljus

En känsla av dimma och 
överstrålning över hela 
bilden gör att man kan 
gömma alla detaljer. På 

det sättet även om 
bilderna är ganska 

avklädda är de ok att visa 
eftersom detaljerna syns 

inte. 



Det vackra sidoljuset som 
simulerar ljuset som 

kommer från ett fönster. 
En enda ljuskälla och det 

räcker. Bilderna blir 
vackra och lugna.

Sidoljus Sobert , vackert, lungt



Low key ljussättning  har de 
mörka tonerna som bas och 
bilden är riktigt mörk.  Man 

anar att en ljusstrimla 
kommer in genom en 

dörrspringa  och man ser 
endast visa delar av bilden 

vilket gör att man kan 
gömma alla detaljer. På 
samma  sätt även om 

bilderna är ganska 
avklädda är de ok att visa 
eftersom inga detaljerna 

syns. 
 

Low key 

Stämningsfullt



Siluett, motljus,

låt motivet 

teckna sig mot 

den ljusa 

bakgrunden



De magiska svartvita 
bilden. 

Glöm inte att förutom 
färg finns även 
svartvita bilder. 

Klassisk och tidlöst 
 
 



Ha med lite små grejer till din Gravidfotografering, 
du kanske kan ta med en leksak, smycken, en 

amulett, små skor eller strumpor eller till och med 
ultraljudsbilden. Det är roligt att kunna variera.



Tänk på att du kan variera lite med håruppsättningar också. 
Vid siluettbilderna är nästan alltid ett krav att sätta upp håret 

eller satsa på en hästsvans! 
 

Låt barnen vara med! Om det finns blivande syskon är kul att 
de är med. Det är inte alltid de vill fotas men det blir roligt 

ändå.



Hitta på något kul att 
skriva på magen! Rita ett 

hjärta eller komma på 
något annat kul och 

personligt



Händerna syns mycket när 
du ska fotografera magen. 
Tärnk på att de ska också 
vara färdiga att förevigas



Vem är jag och hur jag kan hjälpa dig?

Jag driver min fotostudio i Vasastan sedan 1988 
och jag har alltid haft samma röda tråd i 

verksamheten : Att leverera härliga minnen i 
form av bilder och göra min yttersta för att du 

ska bli nöjd. Hoppas vi ses! 
/Jannis 

 
 www.fotografjannis.se

http://www.fotografjannis.se/




Hoppas att du har fått 
liteinspiration och tips om vad 
det är som du ska tänka på.



Glöm inte att en riktig bra fotogarf 
kommer att ge er både en upplevelse och

riktigt fina bilder

Lycka till med din 
gravidfotografering och stort 

grattis till kommande 
tillökningen.
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Denna publikation är upphovsrättsskyddad. 
Texter och bilder  får inte reproduceras, 
kopieras, eller på annat sätt utnyttjas för 
något kommersiellt syfte utan skriftligt 
tillstånd från Fotograf Jannis Politidis 
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