
BOUDOIR
Guide inför



Fy tusan vad roligt att just du bokat en boudoirfotografering med mig! Jag är redan 
övertaggad och ser så mycket fram emot detta!

Du har säkert redan läst lite tips inför fotograferingen på hemsidan, men jag tänkte gå 
lite djupare in på outfitidéer som gör sig väldigt bra på bild och som kan vara kul att ta 
en titt på inför din bokade tid! Jag upprepar också hud och hårtipsen från hemsidan, lika 
bra att ha allt på samma ställe!

Något som är viktigt att poängtera också är detta, garderoben du tar med dig gör inte 
hela din plåtning. Stressa inte för mycket med detta! Några olika outfits räcker gott och 
väl, och om du tvivlar så ta med dig lite extra, vi kommer tillsammans titta igenom det 
du har med dig för att komma fram till vilka outfits som passar bäst! 

Det bästa med boudoir är också att det inte finns några klädmåsten, utan du kan ha 
på dig precis vad som helst. Allt från en mysig stickad tröja till ett vitt lakan, det är 
helt upp till dig! Så se denna guide som ett sätt att inspirera och utbilda dig själv inför 
fotograferingen, med ett gäng tips på vägen. 

Har du några frågor så hör av dig på info@martinalundborg.se 
 
Nu sätter vi igång!

Hej snygging!



REGEL NR 1
Ta bara med dig saker som du älskar! Många 
kommer med miljoner saker som ’kanske kan 
vara kul’ eller som de egentligen inte trivs i, 
men ändå tror kommer bli fantastiska på. Se 
till att du trivs i det du har med dig, det gör 
att du känner dig bekväm redan från början. 
Om du inte gillar outfiten så kommer du 
antagligen inte gilla den på bild heller. Då kan 
den lika gärna få stanna hemma. 

REGEL NR 2
Underkläder är inte ett måste för boudoir. 
Om du inte vill fotas i underkläder så tvinga 
inte dig själv till det. Kreativa blandningar 
som tex ett par snygga strumbyxor 
tillsammans med en magtröja eller en tshirt 
kan bli hur snyggt som helst! Eller varför inte 
din favoritskjorta eller kavaj tillsammans med 
ett par höga enkla svarta trosor?

REGEL NR 3
Undvik röriga mönster och neonfärger, de 
blir ofta väldigt skrikiga på bild och tar bort 
det naturliga i hudfärger, så försök att hålla 
det nedtonat.

REGEL NR 4
Se till att klippa av lapparna på genomskinliga 
kläder som tex spetstrosor eller bhar, och om 
du har något som blir skrynkligt lätt så stryk 
eller ånga kläderna dagen innan så att de är 
så skynkelfria som möjligt.

Vill du shoppa?
Mitt absolut bästa tips är att gå till en 
underklädesbutik som hjälper dig att välja ut 
något som sitter perfekt! Storlekar (speciellt 
på bhar) är ett mysterium och det är sällan vi 
själva lyckas välja rätt storlek. Så ta hjälp av 
personalen, de är utbildade och kunniga på 
både storlekar och kroppstyper. Besök Twilfit, 
Hunkemöller och Change! 

Dessa butiker finns såklart online också, 
tillsammans med ett gäng andra! 

Tips på hemsidor:  
 
NA-KD.com
ASOS.com
Feminint.se 
MSHOP.se

REGLER
Några snabba



Do this!
KOM I TID 
Ingenting gör dig mindre sexig än när du själv känner dig 
stressad. Se till att du är i god tid, och gärna att du har 
några minuter extra efter fotograferingen innan du ska vi-
dare på nästa steg för dagen. 

SKÄM BORT DIG SJÄLV!
Använd den här chansen till att skämma bort dig själv. Kan-
ske unna dig en manikyr och pedikyr?

BORSTA LÄPPARNA
Visst låter detta konstigt? Torra läppar är supersvårt att fixa 
i efterhand, så mitt bästa tips är att under veckan innan din 
fotografering borsta läpparna med din tandborste. Detta 
hjälper med att bli av med torr hud! Använd ett återfuktan-
de läppbalsam efter och upprepa detta hela veckan. Mitt 
bästa tips på återfuktande för läppar är Locobase Repair 
som finns på apoteket. Det är en kräm som bygger upp 
hudens egna fettlager tre gånger snabbare än huden själv, 
en riktig lifesaver i vårt blandade klimat (för annat än läppar 
också!)

ÅTERFUKTA
Fukt är nyckeln för fantastisk hy! Se till att du smörjer in dig 
minst en gång om dagen (helst två) under veckan inför din 
fotografering. Om du har en lotion som är utan färg men 
med lite highlighter i så är det perfekt för fotograferingen 
men annars funkar vilken som helst utan färg bra. Vi brukar 
också ha en på rummet ifall det behövs! 

GÖR EN SPELLISTA!
Jag brukar ha en ’Powerbrudar’ spellista på när vi plåtar 
men om du har några låtar som får dig att känna dig su-
perstark och cool så byter vi såklart till den! 

LITA PÅ MIG!
Jag kommer göra mitt yttersta för att du ska bli så snygg 
som möjligt! Jag har gjort detta många gånger förr och job-
bar med ljus och poser för att du ska älska dina bilder och 
dig själv i dem!

MJUKA KLÄDER

- MORGONROCK
Eftersom vi försöker att undvika märken på huden från 
underkläder eller kläder som sitter åt rekommenderar jag 
att du tar med dig något lätt och mjukt att ha på dig när vi 
sminkar. Tex en tunn lätt morgonrock eller ett nattlinne som 
helst inte sitter åt. Undvik de tjocka varma morgonrockarna 
i frotté då de brukar lämna små prickar på hela rumpan som 
är väldigt svåra att få bort. Ofta brukar mina tjejer ha gan-
ska hög puls och kroppstemperatur på grund av nerverna 
under sminkningen så det är bra om det du har på dig inte 
är för varmt.

- NÄR DU KOMMER
Kom till hotellet i mjuka kläder som inte lämnar några mär-
ken, gärna utan bh.



SPRAY TAN
Jag vet att du tror att du är snyggare med en solbränna 
men jag rekommenderar inte att göra en spray tan innan 
din fotografering. Även om ögat uppfattar den som jämn så 
kommer kameran att plocka upp ojämnheter i färgen. 

Dessutom kommer du se brunare ut i kameran naturligt och 
en spray tan ser orange ut genom kameran. Samma gäller 
färgade lotions eller brun utan sol. Om du är en person som 
brukar använda spraytan så kan jag inte stoppa dig, men jag 
kommer inte retuschera bort ojämnheter i huden på grund 
av spray tan, så ha det i åtanke. 

FESTA KVÄLLEN INNAN FOTOGRAFERINGEN
Om du är nervös, ta ett långt bad eller ett yogapass. 
Baksmällor är inte snygga på bild, tro mig. 

DRICK RÖDVIN FÖR ATT LUGNA NERVERNA
Rödvin kan vara något av det sämsta för att lugna nerverna 
strax innan fotograferingen. Här är anledningarna till varför:
1. Rödvin fläckar tänder och läppar
2. Berusad blir inte heller bra på bild, men om du vill ta ett 
glas bubbel eller en drink innan fotograferingen för att lugna 
nerverna så gör det! Men max två drinkar, och i så fall skulle 
jag rekommendera vitt vin eller bubbel.

GLÖM ATT STRETCHA
Jag vet, det låter superlöjligt men det är förvånande hur 
mycket mer kroppen behöver jobba än du kanske tror under 
en fotografering. Många av mina tjejer berättar om att de 
är lite ömma i kroppen dagen efter fotograferingen så om 
du ägnar några minuter på morgonen åt att mjuka upp 
armar, ben, höfter och framför allt ryggen så kommer det 
underlätta både under och efter fotograferingen. 

PRATA NEDLÅTANDE OM DIG SJÄLV
Jag vill inte höra att du hatar dina höfter, jag vill höra hur 
du ÄLSKAR dina ben. 90% av en boudoirfotografering 
handlar om attityd och om du kommer dit och är peppad 
på att framhäva det du älskar med dig själv så kommer din 
fotografering att bli bättre! Det är nästan lite magiskt hur 
stor skillnad det kan bli när du väljer att tänka annorlunda 
om dig själv, testa och märk skillnaden! 
 
Sen förstår jag såklart att en kan vara osäker på vissa saker 
(och berättar du vad du har lägre självförtroende kring så 
kommer jag göra mitt yttersta för att visa dig hur just det är 
det snyggaste som finns). 

SKIPPA FRUKOSTEN
Blodsockerfall är inte snyggt på bild. Ät något! En frukost 
mer eller mindre kommer inte att göra någon skillnad över 
huvud taget på bild, så ät något på morgonen. Lova mig det!

Don’t do this



Komplex
KURVOR
Många med kurvor brukar gömma sig i större kläder men 
jag säger tvärtom, spana in tighta kläder! Bodys, tighta 
klänningar eller bara ett par höga snygga trosor! Embrace 
those curves!

PLATTRUMPOR
Om du tycker att din rumpa är lite åt det plattare slaget så 
rekommenderar jag att du spanar mer åt det amerikanerna 
kallar för ’Thongs’. Det är alltså stringtrosor men inte det 
vi kallar G-string (dvs där det bara är ett snöre mellan 
skinkorna) utan de som är lite mer klädda. Braziliansk 
skärning eller ’Cheeky’ är också supersmickrande för oss 
utan rumpa.

SMAL / INGA KURVOR
Oroa dig inte, jag kommer posera dig så att vi framhäver de 
former DU har!

SMÅ BRÖST
Om du vill få fram mer bröst i bilderna så spana in 
balconett-bh’ar och bh’ar med bygel. Men seriöst, små 
bröst är nästan snyggast fria eller med något mjukt 
spetsigt, så känn inte att du behöver fylla ut någonting, du 
är snyggast som du är!

MJUKARE BRÖST
Om dina bröst är lite lägre eller mjukare än du hade velat, 
ta med något med lite support eller tighta bodys som håller 
dem på plats. Alla bröst är snygga så oroa dig inte över dem 
för mycket! Vi posar upp dem om det är det du vill!

ÄRR, CELLULITER & BRISTNINGAR
Jag tycker personligen att din kropp berättar din historia, 
och ingen av oss är fläckfri, precis som det ska vara! Ibland 
stöter jag på tjejer som helst inte vill bli påminda om sin 
historia, och andra som älskar varje streck på sin kropp. 
Jag tar aldrig bort någonting som är permanent om du inte 
uttryckligen ber mig om det. 

Blåmärken och annat som är borta inom några veckor 
brukar jag ta bort oavsett, men om du vill att jag gör någon 
djupare retuch så säg till så kan vi se vad vi kan göra! Det 
är såklart ett väldigt personligt ämne och definitivt inte mitt 
beslut, så jag lämnar det till dig!

De flesta kvinnor har något de inte är helt nöjda med, eller som de önskar 
var annorlunda. Det är såklart tråkigt och jag ska göra vad jag kan för att 
hjälpa dig se dem annorlunda! Men, om det är du så har jag några tips på 
vägen.



Oroar du dig ändå?
Jag vet att det kan dyka upp saker som gör att du blir orolig inför fotograferingen. 
Jag har några återkommande frågor som jag tänkte att vi klarar av redan innan ifall de 
skulle dyka upp! 

STRESS AKNE
Ja, det händer. Finnar suger. Om du tror att alla tjejer som fotas hos mig kommer dit 
med fläckfri hy så är jag här för att berätta för dig att det inte stämmer. Jag fixar finnar 
och blåmärken på en sekund i redigeringen, så oroa dig inte över den där finnen, den 
kommer inte vara kvar när du får dina bilder.

MENS
Vi kan såklart inte påverka mensen, men låt inte den påverka dig heller! Vi är alla tjejer 
på plats, vi förstår precis hur obekväm och nedslående det kan vara. Men vet du vad, 
vi tar 40 toapauser om du vill det. Börja morgonen med färsk frukt och en varm dusch 
så tar vi det därifrån. Oroa dig inte! 

”JAG ÄR INTE BRA PÅ ATT POSERA”
Nej men du, vem är det? Dessutom, det är inte ditt jobb att kunna posa, det är mitt. 
Ibland är jag dålig på att förklara så då kommer jag visa istället, och ibland kommer jag 
be dig göra någon rörelse som kanske känns konstig, men antingen är det för att få dig 
att skratta eller för att det ser perfekt ut på bild. Så lämna poserandet till mig! Vill du 
ändå träna lite innan så posera lite framför spegeln, det hjälper faktiskt!

INTE FOTOGENISK
Inte en enda gång har jag haft en kund som kommit in till mig och sagt ’Jag är 
superfotogenisk, detta kommer gå strålande!’ men ändå har jag inte haft någon 
som inte varit nöjd med bilderna efter. Alla tjejer på min hemsida och i den här 
pdfen är ’vanliga’ tjejer utan modellerfarenhet och alla har bilder som de älskar. Du 
behöver inte älska varje bild, men jag lovar dig att du kommer älska de flesta. Jag 
kommer framhäva det snyggaste i dig, det gör jag alltid. Men om du kommer dit med 
inställningen att det kommer gå lysande och litar på att jag gör allt jag kan så kommer 
det att bli ännu bättre!



OUTFITS
från topp till tå

Ta med dig 4-5 olika outfits, ett par skor (om 
du gillar skor) och accessoarer (om du själv 
brukar använda dem!). 

Vi kanske inte använder allt men det skadar 
inte att ha alternativ. Ibland stylar vi ihop de 
olika outfitsen på plats och något du kanske 
inte trodde skulle bli ihopmatchat blir det du 
gillar mest på bild!



Skor med hög klack gör att du 
ser längre ut och gör även att du 
sträcker på dig lite extra. Dessutom 
ger de dig bättre hållning!

Lårhöga stövlar är populärt just nu 
och är klackarnas sexiga systrar. 
Perfekt för att förlänga benen med!

Jag tycker personligen inte att du 
behöver ha några skor med dig, men 
vill du så ta med dig ett par och 
försök matcha dem till en outfit. Sen 
kör vi barfota resten!

KLACKAR & 
STÖVLAR



En klassiker som vi antagligen är mest 
vana vid att ha och som gör sig bra på 
bild! 

Balconette, t-shirt, pushup, minimizer 
- det finns hur många som helst. Här 
rekommenderar jag starkt att ta hjälp och 
få något som verkligen passar.  
 
Ta gärna med något set som är lite mer 
avskalat och något som är lite raffigare!

BH & 
TROSOR



Grattis till bröllopet! Många tror att 
bröllopsboudoir måste innebära slöja 
men det behöver inte vara så! Det finns 
en uppsjö med vackra vita underkläder 
som kommer ge dina bilder den där 
bröllopskänslan utan att inkludera en 
slöja. 

Vill du ha med din slöja så tar du såklart 
med den! Tänk på att försöka undvika att 
den blir skrynklig på vägen!

BRÖLLOP



Få saker får en att känna sig så sexig som 
strumpeband och strumpebandshållare.

Tänk på att köpa dina strumpor 1-2 
storlekar större än den storlek som 
rekommenderas i butiken då det är 
lätt hänt att det blir lite muffinslår vid 
strumpkanten annars! 

En gördel förlänger också dina ben och 
har varit en del av de flesta mäns våta 
fantasier i nästan hundra år, om du vill 
retas med någon.

STAY-UP’S & 
STRUMPEBANDSHÅLLARE



En vit skjorta känns påklädd men kan 
också vara väldigt sexig samtidigt! Det 
går att göra massor av olika bilder med 
en skjorta. Vi kan knäppa den helt, eller 
leka med knapparna för att få den där lite 
sexigare känslan, eller varför inte bara låta 
den knappt täcka för att få det lite mer 
lekfullt?

SKJORTA



Korsetten har nästan fått ge plats åt 
bodyn helt, och det kanske är för att den 
första tanken med en korsett är ’Jag kan 
inte andas’, men det är inte den korsetten 
jag tänker på!  
 
En välsittande korsett är otroligt 
smickrande för alla kroppstyper och är så 
snygg på bild! 

KORSETT / BUSTIER



Halterneck bh’ar kommer mer och mer 
och det finns så mycket fint ute på 
marknaden just nu! 

Det som är trevligt med en halterneck är 
att det är lite annat mot en ’vanlig’ bh, och 
den känns lite mer klädd då det ofta följer 
ett mönster hela vägen upp till halsen. 

HALTERNECK



Vi kan väl gemensamt tacka för att Calvin Klein 
har gjort mjuka underkläder sexiga?  
 
En mjuk sport bh och ett par matchande trosor 
och looken är klar. Du behöver ingenting mer 
för att få den där mysiga looken.

MY CALVINS



Jag älskar trosor med hög midja! Det vi 
ganska nyligen kallade för mammatrosor 
är tillbaka med full sex appeal och det är 
så snyggt!  
 
Utöver att de är riktigt (!!) bekväma så 
sitter de åt på precis rätta ställerna, ser 
magiska ut på bild och finns i massor 
av olika utföranden. Se om du kan hitta 
ett par som är lite brazilian cut (det vill 
säga att de är skurna lite högre upp på 
rumpan)  eller klädd string för att få den 
där rundheten på rumpan. 

Matcha med en enkel svart bh’ eller en 
stickad kort tröja kanske? 

HÖG MIDJA



En morgonrock, kimono eller en mysig 
kofta kan göra mycket för att ändra en 
outfit. Att ha något hängande över axlarna 
eller nedhasat till armvecken gör det hela 
lite lekfullare och mysigare.

MORGONROCK / KOFTA



Detta är antagligen min absoluta favorit 
att fota. Ibland kallas de för body, ibland 
för teddy, kärt barn har många namn. 
Men det finns ingenting som är så snyggt 
som en body! 

Det finns bodys för alla kroppstyper, de 
finns i miljarder utföranden och du kan 
hitta bodys med bygel, utan, som du 
trär på, som du knäpper, som du snörar. 
De finns i heltäckta (tänk balettdansares 
bodys) som är otroligt smickrande och 
det finns bodys som knappt har något tyg 
alls, och allt däremellan. Tar du med dig 
en svart långärmad body så kommer det 
bli perfekt, tar du med dig en som är helt i 
spets kommer det bli perfekt!

Nu går jag emot mig själv lite eftersom 
jag sa att du inte behöver köpa någonting, 
men en body borde alla ha i sin garderob, 
den kommer att användas igen! 

BODY 



Med en tunn tshirt kan vi göra mycket! 
Det är något söndagsmysigt över att 
springa runt i ett par snygga trosor och en 
tight t-shirt.  
 
Magtröjan går under samma kategori, lite 
lekfull och naket fast samtidigt påklätt. En 
avklippt hoodie, löst sittande stickad tröja 
eller en kortare t-shirt. 

Grabba tag i underkanten och visa lite 
underboob så kommer din eventuella 
partner bli galen. Jag lovar. 

Sen är de ganska roliga att blöta ner 
också, om du är på det humöret!

T-SHIRT / 
MAGTRÖJA

Vill du inte ha med dig någonting alls? 
Okej, då leker vi med ett vitt lakan bara! 

Att posera med ett vitt lakan kan vara allt 
från påklätt till avklätt och fortfarande 
lämna lite till fantasin. Det kan se ut som 
att du är helt naken, men samtidigt visar 
du mindre hud än när du har underkläder 
på dig. 

VITT LAKAN



Det viktigaste med den här plåtningen är 
du, och ibland kan för mycket accessoarer 
bli distraherande. Om du tittar på de 
flesta bilderna i den här guiden så ser du 
att väldigt få av dem har några smycken. 

Samtidigt kan några små detaljer 
framhäva din outfit så om du brukar 
använda smycken så ta med dig dina 
favoriter! 

SMYCKEN



PEELING
Ta en återfuktande peeling på hela kroppen dagen innan, 
även fötter för att få bort döda hudceller.

ÖGONBRYN
För att inte få röda märken bör man noppra ögonbrynen 
senast dagen innan. Då hinner huden läka över natten.

RAKNING
Raka ben, bikinilinje och armhålor dagen innan av samma 
anledning som med ögonbrynen. Återfukta huden efter 
rakningen.

BEHANDLINGAR
Om du brukar göra några ansiktsbehandlingar, kemisk peeling 
eller botox / fillers – tänk på att inte ha gjort det precis innan 
fotograferingen så huden hinner lugna ner sig.

HUDLOTION
Jag kommer ha hudlotion och lite olja med mig för att få 
huden att se mjuk och len ut. Om du har någon som du 
hellre använder får du gärna ta med den.

NAGLAR
Måla naglarna med antingen genomsynligt lack eller din 
favoritfärg. Fila ner naglarna så de är jämnlånga.

HUD



Tänk på:

– Kom till fotograferingen med utsläppt 
hår för att inte skapa några toffsränder 
som är svåra att få bort.

– Tvätta håret dagen innan, då är det 
lättare att styla och har hunnit torka helt.

– Använd inte några hårprodukter i håret.

– Färgar du ditt hår? Överväg att 
fixa utväxten någon vecka innan 
fotograferingen.

HÅR



Efter din fotografering så kommer jag att sålla ut 
de bästa bilderna och redigera dem. 

Du får en länk till ett webbgalleri inom en vecka 
där du får välja dina tio favoritbilder. Därifrån kan 
du dessutom ladda ner dina bilder till din dator.

Dina favoriter skickas sedan till tryckeriet och 
paketeras i en svart ask innan de skickas hem till 
dig! 

EFTER 
FOTOGRAFERINGEN



Hoppas du inte är alldeles överväldigad efter dessa sidor och 
att du har fått några bra idéer som du kan applicera till dig 

själv! 

Om du har några frågor så ställ dem till mig via 
info@martinalundborg.se 

och om inte annat så hörs vi och ses i början på april! Jag 
längtar ihjäl mig! 

 
 

Kram!

TACK!
vi ses snart!


