
Bröllopsplanering
Grattis till förlovningen, nu börjar en fantastisk resa tillsammans med din 

partner och blivande äkta hälft. För att göra bröllopsplaneringen så smidig som 
möjlig har vi gjort en liten tidslinje för dig att hålla koll på.

Bröllopsdagen:  
Nu ska allt vara klart!  Släpp alla ansvar - nu 
är det enbart fokus på er! Njut den stora 
dagen - början på er nya liv tillsammans! 

Bestäm bröllopsdatum tidigt eftersom den kyrka 
eller festlokal ni vill gifta er i kan vara populär och 
ofta fullbokad. Ha gärna ett par reservdatum i 
åtanke. Bestäm om ni vill ha ett särskilt tema på 
ert bröllop. Ska det följa årstiden, ha ett färgtema 
eller något annat?  Ta också reda på vad som 
ingår i priset för bokning av festlokal och säker-
ställ att alla gäster får plats i lokalen.  

Repetera gärna tillsammans med tärnor och mar-
skalkar, så att alla vet vad som händer under 
vigseln och vem som ska stå var och göra vad. 
Om bruden ska ha öppna skor eller kort klänning, 
kan hon ge sina ben och framför allt fötterna lite 
extra omsorg genom ett fotbad och en pedikyr. 

Kolla över finanserna och fakturorna från leveran-
törerna. Många fakturor måste betalas innan den 
stora dagen. Håller ni er budget?

Stäm även här av med er wedding planner 
alternativt toastmaster/madam att de känner 
sig trygga med de uppgifter som tilldelats dem. 
Att ha regelbundna avstämningar skapar en 
trygghet hos alla.

Är inte alla detaljer klara för inbjudningskorten, 
skicka ett Save-the-Date kort först och sänd 
inbjudan så snart all information finns på plats 
(dock senast 3 månader före bröllopsdagen).

Om ni ”anlitar” släkt och vänner som ska hjäl-
pa till med bröllopsplaneringen var då tydliga 
när ni delegerar uppgifterna. Berätta vad ni 
vill och vad det eventuellt får kosta så går pla-
neringen mycket lättare och ni får en lugnare 
resa mot bröllopet. Se till att välja personer 
som ni litar på och som säkerställer att ni 
får det bröllop ni drömt om. 

9-12 månader innan bröllopet
  Välj ut tärnor och marskalkar och tillfråga 
personerna  

  Välj ut en toastmaster/toastmadam och 
tillfråga personen  

  Välj ut ett värdpar och tillfråga personerna  
  Ta in flera olika offerter från cateringfirmor 
alternativt diskutera bröllopsmeny på den 
lokal som ni håller bröllopsfesten

  Boka musik och/eller underhållning till 
vigsel och fest  

  Besök en bröllopsbutik och börja prova ut 
brudklänning (tänk på att många butiker 
har 4 månaders väntetid för brudklän-
ningar)

  Köp kläder till brudgummen 
  Boka bröllopsfotograf   
  Boka bröllopssvit för bröllopsnatten  
  Beställ inbjudningskort och andra trycksaker

12-18 månader innan bröllopet
  Bestäm er budget
  Prioritera vad som är viktigast för er och 
vad ni vill lägga mest pengar på.

  Boka vigsel via kyrka eller vigselförrät-
tare  

  Boka lokal för bröllopsfesten  
  Skapa en gästlista (tänk på att varje gäst 
kostar ca 1000 kr, så här finns möjlighet 
att hålla kostnaden nere beroende på 
hur många ni bjuder). 

  Anlita eventuellt en wedding planner 
(bröllopskoordinator)

6-9 månader innan bröllopet 
  Boka bröllopsresa  
  Boka transport till vigselplatsen  
  Ordna kläder till tärnor och/eller marskalkar 
  Skapa eventuellt en hemsida/blogg där 
ni kompletterar inbjudan med viktig 
information så som önskelista och specifika 
detaljer.

  Bestäm bröllopsmeny   
  Beställ bröllopstårta  
  Beställ brudbukett och blomsterdekora-
tioner  

  Boka frisör och makeup-artist  
  Köp accessoarer som skor, smycken och 
underkläder  

  Beställ vigselringar  
  Boka möte med prästen/vigselförrättaren
  Skicka ut inbjudningskort

2-6 månader innan bröllopet
  Gå igenom spellista med inhyrd DJ eller 
liveband. Alternativt: stäm av med er 
bokade underhållning

  Har ni gäster som reser långväga? Kolla 
övernattningsmöjligheter i staden, finns 
det ett rabatterat pris om många bokar 
rum?

  Beställ hindersprövning (giltigt i fyra 
månader)  

  Lämna in blankett för namnändring (om 
någon av er ska ändra efternamn)  

  Säkerställ att ni har giltiga pass, med rätt 
efternamn (till bröllopsresan)

4-8 veckor innan bröllopet
  Skriv en detaljerad lista över allt som ska 
göras och vem som ansvarar för vad  

  Köp morgongåvor  
  Fixa trycksaker som vigselprogram, meny 
och program för festen  

  Köp eventuellt små gåvor till era gäster

1-4 veckor innan bröllopet
  Dubbelkolla leveranser som ska göras 
dagen innan eller på bröllopsdagen  

  Stäm av med den som levererar maten och 
ange det slutgiltiga antalet gäster  

  Gör en bordplacering  
  Gå in skorna ni ska ha på er på bröllops-
dagen  

  Prova bröllopskläderna en sista gång så 
att de kan finjusteras  

  Hämta vigselringarna  
  Boka tid hos frisören för att ”provköra” 
frisyren  

  Skriv tal till varandra
  Repetera vigseln
  Packa en ”bra att ha”-väska med smink, 
nagelfil, tandtråd, minttabletter, värktablet-
ter, plåster, nål och tråd, säkerhetsnålar, 
nagellack och våtservetter. 

  Planera in vila och avkoppling innan den 
stora dagen!


