
5 STEG TILL 
DITT UNIKA 
KONSTVERK

_____________

1 Bygga din berättelse och bildens koncept
2 Förberedelser
3 Fotografering

4 Avancerat digitalt hantverk
5 Visning och leverans

För att skapa ett unikt konstverk berättandes din specifika historia 
behöver varje samarbete vara en skräddarsydd upplevelse. Jag är 
en stark anhängare av att stor konst inte kan stressas fram. Därför 
är jag hängiven till att ge din berättelse den tid den behöver för 
att växa och blomma ut. Det finns ingen stämpelklocka, ingen 
taxameter.

Trots att inget samarbete är det andra likt finns det ändå ett riktigt 
bra sätt för oss att nå målet med att hänga din berättelse som 
ett porträtt på din vägg. Med min expertis i att skapa emotionella 
fantasifulla porträtt kommer vi röra oss genom 5 tydliga steg för 
att se till att du får en rolig och smidig upplevelse. Och speciellt en 
spännande erfarenhet, precis vad historieberättande handlar om.

Porträttfotografering av JENNY JACOBSSON



1
Bygga din 

berättelse och 
bildens koncept

________

För att uppdaga din berättelse kommer vi 
träffas (förmodligen över smaskiga 

drycker), gärna hemma hos dig, för att lära 
känna varandra, men allra viktigast för att 
prata om dig. Jag kommer fråga dig frågor 

för att guida oss framåt och tillsammans 
kommer vi precisera vad du vill att bilden 

ska säga, i vilken miljö det borde bli sagt 
och vilken känsla den borde utstråla. 

Efter vårt första möte kommer jag börja utveckla och skissa på ditt 
bildkoncept. Jag kommer skapa din egna personifierade moodboard 
online. Genom att använda denna moodboard för att illustrera 
idéer och genom vidare kommunikation kommer vi bolla tankar 
mellan oss.  Jag kommer ge förslag på vad som kan framhävas i 
din berättelse, göra teckningar och använda din moodboard för att 
föreslå ett koncept till dig. Varje porträtt är en känslig och försiktigt 
hanterad process och vi kommer röra oss framåt tillsammans när 
vi båda känner att konceptet är helt rätt.

Eftersom ett porträtt ska handla helt om dig är det till min stora 
förtjusning om du vill delta i den kreativa processen. Att skapa 
ditt konstverk kan vara ett fantastiskt samarbete. Det kan vara 
utforskande, tillfredsställande och terapeutiskt. Om du känner för 
det, är jag säker på att när du verkligen blir hörd och får möjligheten 
att ge dig hän i det kreativa utloppet, kommer du älska ditt porträtt 
ännu mer. Låt oss tillsammans se till att berättelsen, platsen, 
kläderna, rekvisitan och känslan förenas till att belysa vad som gör 
dig till dig. 

Om du istället känner dig lockad av att låta mig tolka din berättelse, 
och det känns spännande att få se dig själv genom mina ögon och 
mitt objektiv, kan jag gärna också ta full kontroll över din berättelse. 
Det hela bestäms av vad du känner dig nöjd och bekväm med. Vi 
kommer att gå den väg som passar dig och din personlighet.



2
Förberedelser

________

Baserat på det nu färdiga konceptet 
kommer vi prata igenom kläder och 

rekvisita så att de passar din berättelse 
som hand i handske. Ofta är dessa saker du 

redan har hemma. Ibland behöver du ge 
dig ut och få tag på, eller skapa, dem. Och 

nästan alltid är detta en väldigt rolig och 
exalterande del av processen! Du kommer 
samla ihop sakerna, men jag kommer vara 

där för att guida dig och hjälpa till.

Vi vill att din berättelse verkligen ska skina, så jag kommer gå ut 
och söka efter och hitta rätt plats för din berättelse att fotograferas 
på. Ingen opersonlig studio, utan DIN plats. Platsen kan vara ett 
förslag från dig eller en plats som jag får tag på. Oavsett kommer jag 
att åka dit i förhand och titta för att se till att den passar berättelsen 
perfekt och att den fungerar att fotografera på. 

När förberedelserna är klara är det dags att fotografera ditt porträtt 
och ha en otroligt rolig och spännande dag!



3
Fotografering 

________

Och så har den stora dagen kommit...
Vi kommer ha en riktigt rolig dag när vi går 

ut för att fotografera din unika berättelse! 
Jag kommer att ha visat dig en skiss 
i förhand  så att du vet hur din bild 
kommer bli. Och så kommer vi ha 

pratat igenom hela fotograferingen så att du 
kommer känna dig förberedd, säker, 

kan slappna och bara njuta. 

Jag kommer visa  dig poserna vi siktar på med min egen kropp 
så att du vet att det går att göra. Och du behöver inte oroa dig 
över din prestation eller över att du inte är en professionell modell.  
Tillsammans kommer vi få dig att skina. Och en viktig poäng är att 
om det här är din berättelse, så ska det se ut som att det kommer 
från DIG! Det är där skönheten ligger.

Beroende på saker som väder, tid, saker vi behöver fånga i kameran 
och var vi ska vara, kan fotograferingen ta från 15 minuter upp till 
en halv dag (ibland längre). Och självklart kan det inte vara bara 
jobb och inget skoj, så vi kommer ha alltid ha med oss fika och ta 
vår tid för att också prata och umgås, för extra glädje!



4
Avancerat 

digitalt hantverk 
________

Efter din fotografering kommer jag ta 
med mig det vi fotat hem och göra min 
magi med att sätta ihop din bild. För de 

kommande veckorna kan du sparka av dig 
skorna, luta dig tillbaka och bara känna dig 

stolt över vad du precis gjort.  Jag kanske 
frågar dig lite om urvalet av bilderna vi tagit, 

men förutom det, har du arbetat klart.

För att skapa det där extraordinära fantasifulla porträttet krävs 
avancerat digitalt hantverk i Photoshop. Vi fångade din bild så 
perfekt som möjligt i kameran och sedan är det framför datorn 
som historieberättandet blir slutfört. Jag kommer använda mig 
av min expertis i att digitalt sy ihop olika bilder för att skapa de 
där realistiskt surrealistiska effekterna. Och med noggrann och 
genomtänkt redigering jobbar jag med färg, ton och ljus för att 
förstärka den å så viktiga känslan och atmosfären i bilden. Jag 
gör också omsorgsfull retuschering baserad på behov och dina 
önskemål. Jag kommer minutiöst arbeta med alla detaljer i ditt 
porträtt för att göra berättelsen komplett.



5
Visning och leverans 

________

När ditt nya konstverk är klart kommer vi 
att ha ett spännande ögonblick när vi träffas 
för att ha visning av din bild på datorn. Efter 

att bilden har beundrats och fått hjärtan 
att slå snabbare och hårdare kommer 

jag att beställa dina printar. Under tiden, 
vid en passande tidpunkt, kommer din 

webbanpassade bild göras tillgänglig online 
via Jenny Jacobsson Photography och du kan 

dela din berättelse med de omkring dig.

Och några dagar senare, när bilden har printats för hand av proffs 
på fabulöst högkvalitativt tjockt fotopapper, anländer dina printar 
till ditt hem med posten, att vara dina för evigt. Nu kan du montera 
och rama enligt din egna smak och stil passande just ditt hem.

Och där kommer det vara, hängandes på din vägg, ditt egna speciella 
konstporträtt berättandes DIN historia, för att få dig, dina vänner 
och familj att stanna till, reflektera, återuppleva, skratta, gråta eller 
drömma i många år framöver. 



Mitt största mål är att se dig bli fascinerad, bli 
stärkt av erfarenheten, bli fylld av positivitet, 
kanske se på världen med nya ögon, vara stolt 
över dig själv och känna att du har varit del av 
att skapa konst. 

Vi tar inte bara en bild.
 Tillsammans berättar vi din historia

________

För att säkra din plats och för att ge din berättelse tillräckligt med 
tid för konceptbyggande och förberedelser, boka din porträttjänst 
i god tid, helst 6 veckor innan du skulle vilja bli fotograferad. T.ex. 
om du drömmer om att bli fotograferad med körsbärsblommorna 
i mitten av april, boka före mars. 
 

Med all värme, Jenny
 

jennyjacobsson.com // mail@jennyjacobsson.com 


