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Bildeformater og hvordan komprimere bilder 

Utgangspunkt for denne lille artikkelen er en liten samtale jeg hadde med en IKT-

ansvarlig (for flere skoler) i dag. Han kunne fortelle at elever tok bilder med skolens 

digitale kamera, satte dem inn i f.eks photostory – og fordi de ikke komprimerte bildene 

kunne fila bli kjempediger…vi snakker opp mot en giga! Å komprimere bilder og bruke 
fornuftige format er derfor en viktig digital kompetanse man er nødt til å lære seg. 

I korte trekk; Lagre foto som JPG eller PNG når du skal bruke dem på nett. Logo 

og enkle tegninger kan du lagre som GIF. 

GIF. Enkle bilder som logo og grafikk passer godt som 

GIF. GIF (Graphics Interchange Format) brukes ofte i 

forbindelse med animasjoner. Når du ser enkle bilder med 

bevegelse i er dette som regel GIF (animated GIF). GIF 

har en begrensning på farger, og foto egner derfor ikke 

dette formatet seg for. GIF leses av alle nettlesere og 

passer derfor godt på web. Når man komprimerer til GIF 

får man såkalt tapsfri komprimering – at filstørrelsen kan 

reduseres uten at den visuelle kvaliteten endres. GIF 

støtter transparens (gjennomsiktighet). Skal du skrive ut vil linjene ofte bli taggete, og 

prøver du å gjøre GIF’en større reduseres kvaliteten (GIF er såkalt bitmap-format) – 

bildet til venstre over er en gif som jeg dratt ut i størrelse (skalert opp). 

PNG (uttales ping) – Portable Network Graphics – er også et bitmap-format, og ligner 

derfor på GIF. PNG er på en måte arvtakeren til GIF og brukes mye på nett, men du har 

her ikke mulighet til animasjon. Siden PNG er bitmap er heller ikke dette det beste 

formatet for avanserte bilder/fotografier. PNG tar større plass enn JPG, men du mister 

ikke så mye informasjon. 

TIFF (tagged image file format) er et mer komplisert bitmapformat enn PNG. Samtidig 

tar den stor plass og derfor lite brukt på nett, nettopp pga størrelsen på filene.TIFF er det 

som er mest brukt når man scanner bilder og blir brukt i bilderedigeringsprogram (Gimp, 

Paint, Photoshop for å nevne noen) – men da kanskje mest blant mer avanserte 

bilderedigerere. TIFF kan både håndtere punktgrafikkbilder og vektorbilder. 

JPEG/JPG (Joint Photografic Experts Group) brukes ofte ved lagring av digitale 

fotografier, spesielt hvis de skal brukes på nettet. Komprimering til JPG gjør at du kan få 

veldig små filer, men på den andre siden vil du få et kvalitetstap (du mister informasjon i 

bildet). Tegninger med skarpe kanter og linjer bør du derfor ikke komprimere til JPG, 

mens fotografier er godt egnet (bilder med mange farger og uten skarpe kanter). 

BMP er et litt eldre format og filstørrelsen vokser med størrelse på bilde og fargedybde, 

og har ingen komprimering for å lage små formater (og derfor mister man heller ikke 

bildeinformasjon og kvalitet når man lagrer). Det er derfor spesielt viktig å tenke på å 

skalere størrelsen etter behov når man bruker dette formatet. BMP er standard filformat 
for bitmap-grafikk i windows. 

Hvordan komprimerer man? 

Det er to måter vi hovedsaklig tenker komprimering – det ene er ved hvilket format vi 

velger, det andre er ved å redusere størrelsen (bildene er som regel mye større enn det 

som er nødvendig). Å redusere bildestørrelsen betyr ikke at vi lager dem mindre eller 
større ved å dra i hjørnene – det endrer bildeflaten, men filstørrelsen endres ikke. 
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Har du f.eks en TIFF – som du gjerne kan 

bruke som utgangspunkt når du skal 

bearbeide/redigere bildet (fordi bildet 

inneholder mye detaljer), kan du når du er 

ferdig med redigeringen f.eks velge Lagre 

som – og så velge et annet format…typisk 

her vil være jpg i de fleste tilfeller vil jeg 

tro. Du vil finne flere valg i menyene – til venstre et eksempel fra det helt enkle 

programmet Paint (som regel lokalisert på windowsmaskiner i start-programmer-

tilbehør-paint). Jeg valgte å vise Paint fordi det er så enkelt og “alle” har det, men du 

finner slike muligheter i alle bildebehandlingsprogram – også i pixlr1 som jeg har nevnt i 

et tidligere innlegg. I pixlr kan du for jpg velge å sette hvor stor fila skal være – lavere 

tall gir mindre detaljer!!! 

Skal du endre skalering på bildet vil også 

filstørrelsen endre seg, her er hvordan du gjør det i 

Paint; velg bilde – endre størrelse, og så går du ned 

i prosent. Husk at det må være samme reduksjon 

både i høyde og bredde for at du skal få samme 

proposjoner. Jeg skalerte ned et helt enkelt png ved 

å sette 50% (halvering i både bredde og høyde) og 

da endret filstørrelsen seg fra 332 kB til 106 kB. 

Et annet tips i forhold til komprimering er å bruke 

pdf. Pdf (portable document format) er kanskje noe 

vi mest tenker på i forhold til å lage ikke-

redigerbare dokumenter, men dersom man har et dokument eller en powerpoint med 

mye bilder/grafikk kan det være en fordel å lage den om til en pdf før man sender den 

som epost eller skal skrive ut – filstørrelsen blir vesentlig mindre (i Office 2007/2010 er 

det enkelt å lagre som pdf ; lagre som – PDF og for de som ikke har slik mulighet kan du 

se denne lenka; Lese og lage pdf2).  

 

                                                 
1
 http://evabra.files.wordpress.com/2010/01/pixlr.pdf 

2
 http://evabra.files.wordpress.com/2009/10/lage-pdf.pdf 

http://evabra.files.wordpress.com/2010/01/pixlr.pdf
http://evabra.files.wordpress.com/2009/10/lage-pdf.pdf

