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Alle regnbuens farger? 
Ikke alltid.
Alle som fulgte passe godt med i fysikken vet at lys  
er energi, båret fram av fotoner i bølgebevegelser: 
Bølgelengden bestemmer hva slags farge lyset har.  
Hvilke farger en gjenstand har, er bestemt av hvilke 
bølgelengder gjenstanden reflekterer mot øyet vårt. Og 
det er netthinnen og hjernen som tolker og «setter 
navn» på fargen vi ser.
 Hvitt lys fra sola kan brytes opp – for eksempel av 
regndråper eller et prismeglass – i det vi kaller synlige 
spektralfarger. Rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo 
og fiolett er de syv hovedfargene, og de andre fargene 
oppstår som blanding av dem.

RGB
Blant hovedfargene er det tre som framhever seg som 
lysets tre grunnfarger: Rødt, grønt og blått. For-
bokstavene danner navnet til fargesystemet RGB.
 RGB-systemet brukes som utgangspunkt for farger 
på skjerm. Skjermen er bygd opp av tre ulike typer 
lysavgivende punkter, ett for hver av de tre grunnfargene. 
Jo mer energi som tilføres punktene, jo reinere blir de: 
Full lysstyrke i de blå punktene gir et reint og tydelig 
blått signal, tilsvarende for rødt og grønt. Andre farger 
dannes ved at de tre grunnfargene har ulike grader av 
lysstyrke. Full lysstyrke i alle tre typer bildepunkter gir 
hvitt.
 I bildeprogrammer kan du blande farger selv i 
RGB-systemet. Et system der du frambringer farger 
ved å legge på mer lys, kalles additiv (addere betyr jo å 
legge til).
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Et forstørret bilde av en tv-monitor viser tydelig  
hvordan fargepunktene for rødt, blått og grønt  
bygger opp skjermbildet:

CMYK - PROSESSFARGER
Fargene du ser på papir følger en helt annen logikk enn 
det additive RGB-systemet. Både offsettrykk og printer 
tar utgangspunkt i fire hovedfarger: Blåfargen CYAN, 
rødfargen MAGENTA, YELLOW (gul) og BLACK 
(sort). De fire fargene kan blandes for å danne andre  
farger og nyanser, kalt prosessfarger. Når disse fargene 
påføres, skjules papiret i ulik grad – det hvite «trekkes 
bort» (subtraheres) – derfor kalles CMYK-systemet for 
et subtraktivt system.
 Sort er litt spesiell i dette systemet. I tillegg til å 
være en egen farge, benyttes sort til å gi fargebilder 

dybde og mer kontrast. Da fungerer sort som en 
regulerende farge, en slags nøkkelfarge. Derfor har den 
fått betegnelsen KEY colour på engelsk, og representeres 
med K i forkortelsen CMYK.
 I vanlig firefargers trykk og print påføres fargene 
hver for seg, og fargeblandinger oppstår når fargene 
ligger oppå hverandre på det hvite papiret. For å gjøre 
en farge lysere, trykkes den i et prikkemønster, såkalt 
raster. Jo mindre prikkene er, jo mer ser vi av det hvite 
papiret. Øyet oppfatter rasteret som en lys utgave av 
fargen. 
 På samme måte blandes nye farger når trykk-
fargene legges oppå hverandre i rasterpunkter med 
ulike størrelser. Effekten er ikke ulikt det å male med 
vannfarger: Fargene kan blandes innbyrdes (gult og 
magenta gir oransje, blått og gult gir grønt etc.). Ved å 
tynne ut fargen med vann, slippes mer av det hvite papiret 
gjennom, og fargen blir lysere:
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Rastertrykk
Til venstre ser du hvordan et gråtonebilde gjengis med 
sorte rasterpunkter. Under ser du oppbygging av raster 
med fargene cyan, magenta og gul:
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Når CMYK ikke 
strekker til
De fleste fargetrykksaker mangfoldiggjøres som fire-
fargers trykk, der CMYK-fargene påføres papiret en 
av gangen. Det samme skjer i en printer.
 Dessverre er det store begrensninger i denne 
teknikken. CMYK-fargene klarer ikke å gjengi farger 
nøyaktig slik de fremstår på en skjerm, i et farge-
fotografi eller et malespann. Det er fordi fargerommet 
for CMYK er så mye mindre enn hva øyet klarer å 
oppfatte (se neste side).
 Særlig går dette ut over blåfarger, og dersom vi 
ikke vet om fenomenet på forhånd, er det lett å bli 
skuffet når trykksaken leveres. 
 En måte å unnslippe problemet på er å trykke 
med spesialfarger, også kalt spot-farger. Disse blandes 
etter oppskrift og påføres som egen trykkfarge, 
eventuelt i tillegg til CMYK-fargene.
 Det lar seg selvsagt ikke alltid gjøre å trykke 
logoer og faste grafiske elementer med spesialfarge. 

Derfor bør formgiver og oppdragsgiver bli enige om 
CMYK-definisjoner ved gjengivelse av viktige grafiske 
elementer. Til god hjelp i valget er fargeviftene fra 
Pantone Matching System. Viftene tilbyr standardi-
serte kart eller oppskrifter for å blande farger (Pan-
tonefarger eller PMS-farger), både som spesialfarger 
og med rasterverdier av CMYK-fargene. Ved å definere 
farger til bruk fra et prosessfargekart holder vi oss 
innenfor fargerommet til CMYK og unngår misfor-
ståelser om fargegjengivelsen. Eventuelle spotfarger 
kan velges for å ligge tett opptil CMYK-utgaven, i 
stedet for omvendt.

Eksempel på farge definert som CMYK-verdier:

40% cyan, 12% magenta, 80% gul og 0% sort.
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Velge farge etter 
fargeprøver 
På samme måte som maleforretningene har farge-
kart og prøvevifter for maling til innvendig og ut-
vendig bruk, fins det ferdig definerte fargeprøver 
for grafisk  bransje. Fargeprøvene viser forhånds-
trykte farger med kode og definisjon av hvordan 
fargen er blandet. Det mest utbredte systemet er 
Pantone Matching System (se forrige side).
 Når du har funnet fargen du ønsker, kan du 
hente den inn i et grafisk program (f.eks. 
Illustrator, Photoshop, Indesign, Quark XPress 
m.m.). Du kan også definere prosessfarge selv ved 
å blande mengdene cyan, magenta, gult og sort 
som farge-prøven foreskriver, og tilsvarende 
blander du RGB-farger ved å sette inn tallverdiene 
for rødt, grønt og blått.
 Det finnes fargevifter og fargekart for spot-
farger, prosessfarger (CMYK) og RGB-farger.
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Fargerommet
Øyet vårt oppfatter ganske mange millioner farger og 
fargenyanser – fargerommet (engelsk: colour gamut) er 
stort. Ingen kjente fargesystemer klarer å gjenskape 
like mange farger som det fins i øyets fargerom.
 Et bildeopptak fra et profesjonelt kamera kalles 
råfil før det blir behandlet videre digitalt. Her er 
fargerommet så stort som det er teknisk mulig. Råfila 
bør lagres slik den er definert fra kameraet hvis den 
skal hentes til ulike bruksområder seinere.
 Et bilde som skal ha stort fargerom, men ikke ta 
altfor stor lagringsplass, bør defineres som RGB-bilde. 
Gjøres bildet om til CMYK, taper bildet mange farger, 
som ikke kan hentes tilbake ved å gjøre bildet om til 
RGB-modell etterpå. 
 Enda mindre fargerom finner vi i ulike former for 
web-fargesystemer, basert på at mange (særlig eldre) 
skjermer viser et svært begrenset antall farger.

Det er vanlig å fremstille modeller av fargerom som 
vist til høyre:
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Fargeblanding  
i bildeprogrammer
Gode bildebehandlingsprogrammer gir deg flere 
muligheter til å blande og velge farger. Den mest 
intuitive metoden er å hente fargen du synes passer 
best fra en fargepallett (oftest med pipetteverktøy).
 Skal du blande farger mer nøyaktig – noe som er 
nødvendig hvis du må følge retningslinjer for bruk av 
logo og andre grafiske elementer – tilbyr programmet 
deg verktøy for å hente farger fra fargesystemer (som 
Pantone Matching System), eller blande helt nøyaktig 
etter tallverdier.
 Til høyre ser du blandeverktøy for CMYK og 
RGB, der du bestemmer fargen ved å taste inn 
tallverdier eller trekke i skyvespaker.
 Til tross for at CMYK-systemet har fire farge-
kanaler og RGB-systemet bare tre (og CMYK-basert 
punktgrafikk bruker 25% mer dataplass enn det 
samme bildet i RGB-definisjon), har RGB mye større 
fargerom (se forrige side).

Eksempel på blåfarge definert som spotfarge og samme 
farge som prosessfarge:


