
Objektgrafik/vektorgrafik
Den här typen av datorgrafik består av former, kurvor och linjer som definieras av matematiska formler. All information 

om hur bilden ska ritas upp på skärmen finns i dessa formler och av den anledningen går det att skala bilden hur 

mycket som helst utan att den förlorar kvalitet. Filstorleken är också oberoende av bildens storlek; det är istället 

komplexiteten som avgör hur mycket utrymme som går åt. 

De objekt som ritas upp i till exempel Illustrator kan fyllas med olika färger, övertoningar eller mönster, tilldelas 

kantlinjer och blandas med underliggande objekt genom transparens. Alla dessa effekter består av matematiska 

värden. Ett objekt kan endast ha en grad av transparens, en sorts fyllning och en sorts kantlinje. Detta kan göra det 

svårt och tidsödande att skapa komplicerade bilder, men det blir enkelt att omjustera enskilda objekts form och färg.

Pixelgrafik
Den vanligaste typen av grafik är pixelgrafik, eftersom den är bäst anpassad för fotografiska bilder. En pixelbild består 

av ett rutnät med små kvadrater som har olika färger, vilka skapar ett mönster. Tekniken påminner om mosaik eller 

brodyr. Program som Photoshop tillåter att man manipulerar foton eller målar bilder med hjälp av verktyg som 

simulerar till exempel vanliga penslar för måleri eller pjattar för att ta fram högdagrar i fotografier. Pixlarnas färg ändras 

då dynamiskt utifrån hur verktygen används. 

Bilder som skapas med pixelgrafik kan vara mycket detaljerade, men måste hålla en viss upplösning för att se bra ut 

och kan inte skalas upp i någon större utsträckning. Det är också svårare att ändra saker i efterhand med pixelgrafik än 

det är med objektgrafik. 

Kulörlägen
Streckläge: I det här läget kan en pixel endast anta två olika toner; svart eller vitt. Bilden tar då  väldigt lite utrymme, 

men kan lätt se kantig ut i lägre upplösning eftersom det inte sker någon utjämning mellan de svarta och vita fälten. 

Gråskaleläge: Precis som det låter är det här läget för svartvita bilder, med alla toner av grått däremellan. Vanligtvis är 

det i praktiken 256 toner. 

Duplex: En riktig duplexbild innehåller svart och vitt, men alla toner däremellan har en färg. Detta skapar en sorts 

monokrom bild som kan vara mjukare än ren gråskala, eller ge ett särskilt intryck. Det går att åstadkomma en liknande 

effekt genom att trycka i gråskala på färgat papper eller med färgat bläck. Detta kallas för falsk duplex.
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RGB-läge: På bildskärmar visas bilder i det här läget. En skärm återger röda, gröna och blå nyanser som tillsammans 

bildar miljontals färger. Det är således i RGB-läge som de flesta bilder bearbetas i datorn.

CMYK-läge: Tryckpressar och skrivare använder färgerna cyan, magenta, gult och svart. För att en bild ska kunna 

tryckas måste den konverteras till CMYK, vilket kallas tryckanbassning.

Upplösning

En pixelbild bör bestå av tillräckligt många små rutor, eller pixlar, för att ögat inte ska kunna se beståndsdelarna. På en 

datorskärm går den gränsen vid 72 pixlar per tum. Ska bilden tryckas bör den bestå av ungefär 300 pixlar per tum 

istället. Olika papper och tryckmetoder kan sätta andra krav på upplösningen. Om bilden förstoras, så förstoras 

pixlarna också och riskerar då att bli synliga. Detta gör bilden suddig och oskarp. 

Vanliga filformat
JPEG: Det vanligaste filformatet en lekman stöter på är jpeg. Det är ett så kallat förstörande komprimeringsformat, och 

bör endast användas för att spara färdiga bilder som inte ska bearbetas ytterligare. Objektgrafik kan inte sparas i 

JPEG.

GIF: Ett filformat som ofta används för webben. Det är till för bilder med indexerad färgpalett. Det vill säga, antalet 

kulörer begränsas för att spara plats. Endast pixelbilder sparas i GIF-format.

TIFF: Vanligt format för arkivering och andra sammanhang när man inte vill att kvalitén på bilderna ska försämras, och 

föredrar att använda ett vanligt filformat som inte är beroende av ett enskilt program. 

EPS: Det vanligaste formatet för att spara objektgrafik. Innehåller en förhandsvisningsbild med pixelgrafik som gör att 

bilden kan bearbetas i layoutprogram som inte kan visa objektgrafik. Utskriften sker i så fall ändå utifrån den 

högupplösta objektbilden. 

PICT och BMP: Interna format för Machintosh och Windows, respektive. Används för förhandsvisningsbilderna i EPS-

formatet i operativsystemens interna grafik.

Photoshop- och Illustratorformat (PSD, AI): Formaten som med fördel används under arbetets gång. Alla 

uppdelningar i lager och kanaler sparas så att det går att återuppta arbetet där man slutade. Formaten används oftast 

inte för den slutgiltiga bilden, eftersom många andra format ger mindre filstorlek.  

PDF: En PDF går att likna vid en digital utskrift. Allt från text till pixelbilder och objektgrafik kan ingå. Syftet är att allting 

ska framgå som det skulle göra i tryck. Alla datoranvändare kan öppna formatet med gratisprogramet Adobe Reader. 
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