
Objektgrafik
Bilder som är gjorda med objektgrafik är uppbyggda med hjälp av kurvor och olika linjer. Dessa kurvor och 
linjer räknas ut med ett matematiskt system som bildar ytor och former som kan ges färger, mönster och to-
ningar. Kurvorna är mjuka och behåller sin mjukhet även i storskaliga uppförstoringar. Denna grafiska form 
används ofta till illustrationer,nyhetsgrafik och logotyper. I objektgrafik får man mycket skarpa och exakta 
bilder som inte förlorar sin kvalitet vid stor uppförstoring. 

Vektorgrafik
Denna grafiska uppbygging av en bild består av en rät linje mellan två punkter. När en kurvig form skapas 
läggs det många små raka streck efter varandra vilket framträder kantigt när bilden förstorasupp.

Pixelbilder
Dessa bilder är uppbyggda med små fyrkantiga bitar som en mosaik som har olika färger och toner. De 
fyrkantiga bitarna är pixlar. Digital kamera skapar direkt en pixelbild, scannern omvandlar  det du scannar 
in till pixelgrafik och i datorn kan man skapa egna digitala bilder direkt i program som Photoshop ochCorel 
Painter.

Kulörlägen
En pixel kan innehålla olika färger och toner, detta kan väljas när bilden skapas eller sparas. Kulörläge är 
med andra ord hur många toner och färger du ger bilden. Enklaste läget är en streckbild som bara har färger-
na svart och vitt. Andra exempel på lägen är gråskaleläge som har toner från vitt till svart, duplex för svart-
vita foton med en toning i annan kulör, RGB-läge består av tre färger rött, grönt och blått och CMYK som 
baseras på färgerna cyan, magenta, gult och svart, används vid tryckning av olika bilder. 

Upplösning
Bilder som är pixelbaserade har ett antal pixlar på höjden och bredden. Upplösningen på bilden är just hur 
många pixlar per centimeter (ppcm) det finns. Ska bilden återge mycket detaljer så ska den ha en hög upp-
lösning alltså måmga ppcm. Om det är få pixlar per centimeter så blir pixlarna större och mer synbara.

Vanliga filformat i den grafiska branschen
PSD:
Är ett Photoshop format som oftast används under skapandet av bilden. Formatet kan spara de olika lagren 
och kan hantera 16 bitar per kanal. Minus för detta format är att den inte kan komprimeras, inte öppnas av 
enklare bildprogram och att den inte kan användas i äldre Quark Xpress program.
TIFF:
Ett format för pixelbilder som går att komprimeras från Photoshop direkt utan att förlora sin kvalitet. Detta 
passar bra när den ska arkiveras eller vid överföring av bilder. Det går med detta format att ändra bildens 
utseende även i Quark Xpress.
EPS:
Ett filformat som kan användas både för objektgrafik och pixelgrafik. Går att använda i Adobe Illustrator 
och Adobe Photoshop och kan friläggas med urklippsbanor och den kan lagra information om rastertyp och 
överföringskurvor för att hantera bildens ljus och toner  efter tryckningens kvalitet. Detta format går inte att 
ändra på i layoytprogram. 
PDF:
Kan hantera både pixelbilder och objektgrafik och kan läsas på alla datorer utan att ha ett bildprogram. Man 
bör vara försiktig vid komprimering då man kan använda både ickeförstörand (ZIP) och förstörande (JPEG). 
PDF formatet hanterar Kulörlägena, streckläge, gråskala, duplex, RGB, Lab, CMYK och indexerad färg. 
detta format södjer också 16 bitar per kanal.
JPEG:
Ett format för komprimering av bilder och tal lite plats. Den fungerar på gråskala, RGB och CMYK läge. 
Komprimeras förstörande. 
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