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Forskning kring förändringsblindhet har hittills undersökt hur fenomenet 
gör sig gällande i naturliga situationer och vanliga visuella scener. Denna 
undersökning syftar till att testa hur förändringsblindhet framträder vid 
användning av webbsidor samt att undersöka vilka typer av förändringar 
som är lättare respektive svårare att upptäcka på dessa. 20 studenter 
testades med datoriserade bildspel utformade i fyra kategorier av 
förändring. Rensinks flicker paradigm användes som förändringsmetod. 
Resultaten visade att; det var lättare att upptäcka en förändring som inte 
består av en bild av en person än en med en bild av en person och det är 
svårare att lokalisera en förändring på vänster sida än på höger. 
Webbsidornas komplexitet förefaller inte vara avgörande för 
detektionstiden, och stora förändringar är lättare att se än små. Att olika 
typer av förändringar är olika svåra att upptäcka kan tyda på att fokuserad 
uppmärksamhet är olika känslig för olika typer av förändringar. Resultaten 
påvisar att förändringsblindhet är ett generellt perceptionspsykologiskt 
fenomen som kan uppstå även på webbsidor. 

 
 

Inledning 
 
En förändring kan vara svår att upptäcka. Att inte upptäcka att någonting har 
förändrats, förändringsblindhet (change blindness), handlar om förändringar i 
visuella scener, samt hur dessa förändringar sker utan att scenernas iakttagare 
hinner uppfatta dessa. 
 
Människor lagrar inte så många detaljer av sin visuella omvärld i minnet, utan vår 
förmåga att upptäcka visuella förändringar handlar ofta om uppmärksamhet 
(O’Regan, 2007). För att se att någonting förändras är det nödvändigt att vara 
uppmärksam på det som förändras. Bara för att en uppenbar förändring sker i vår 
omgivning betyder det inte att vi nödvändigtvis har förmåga att upptäcka det. 
 
Förändringsblindhet började utforskas under 1950-talet och 1960-talet. Exempelvis 
French (1953) som undersökte positionsförändringar i enkla fält av punkter, 
Wallach & Lewis (1966) som testade omflyttningar av objekt under ögonrörelser. 
 
I slutet av 1970-talet började förändringsblindhet studeras mer systematiskt av 
George McConkie och hans kollegor. De fokuserade på att undersöka förändringar 
som gjordes på ord och text under snabba ögonrörelser (McConkie & Zola, 1979). 
En av McConkies studenter, John Grimes, utvidgade området till att även studera 
förändringar i visuella scener. Grimes (1996) visade att människor även missar 
stora förändringar om de introduceras i scenen under en ögonrörelse. I ett 
uppmärksammat försök misslyckas flera deltagare med att upptäcka att två personer 
i ett fotografi byter huvud med varandra (Grimes 1996).  Vidare utforskning av 
detta delområde gjordes även senare av bland annat Henderson & Hollingworth 
(1999) och McConkie & Currie (1996) med skillnaden att dessa använde mer 
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realistiska stimuli. Dessutom testade de upprepade, snarare än enskilda, 
förändringar vilket möjliggjorde att tidsmätningar kunde användas som 
prestationsmått i försöken. 
 
Med början under senare delen av 1980-talet visade forskningen kring 
förändringsblindhet att även andra typer av visuella avbrott än ögonrörelser kunde 
ge upphov till försämrad förmåga att upptäcka förändringar. Pashler (1988) visade 
att det var svårt att upptäcka förändringar som lades in i fält av bokstäver då 
bildskärmen som detta visades på flimrade mellan att vara igång och avstängd, även 
då avbrottet var så kort som 67 millisekunder. 
 
Rensink, O'Regan & Clark (1997) utvecklade användningen av flimmer till en 
teknik i det så kallade flicker paradigmet (flicker paradigm). Detta består av att två 
bilder av en scen visas i en upprepad sekvens där ett kort avbrott (80 millisekunder), 
bestående av en tom bild, visas efter varje bild. Med dessa mellanliggande tomma 
bilder på plats kunde stora förändringar göras i scenen utan att pålitligt upptäckas. 
Rensink, O'Regan & Clark (1997) var de som introducerade termen förändrings-
blindhet (change blindness). 

 
Den allmänt accepterade förklaringen till förändringsblindhet är nära 
sammankopplad med hur det visuella korttidsminnet fungerar. Visuell information 
förmedlas via en uppmärksamhetsberoende 'flaskhals' till en struktur för visuell 
korttidslagring som har låg kapacitet. För att den visuella informationen ska kunna 
bearbetas tillräckligt för att en förändring ska uppfattas krävs därför obruten 
uppmärksamhet på det som betraktas (O’Regan, 2007). Den modell för visuell 
uppmärksamhet som överensstämmer med de perceptuella karakteristika 
förändringsblindhet uppvisar är koherensteori (Rensink, 2000). Enligt koherens-
teorin verkar visuell uppmärksamhet i följande tre steg: 
 

1. Innan fokuserad uppmärksamhet har uppnåtts sker en tidig 
lågnivåbehandling, i visuella kortex, av synfältet. Strukturerna som 
resulterar ur denna behandling, så kallade proto-objekt, kan beskriva flera 
aspekter av den visuella scenens struktur. De har dock en begränsad spatial 
och temporal sammanhållning: Proto-objekten är flyktiga och byts lätt ut av 
nya stimuli som uppstår på samma ställe. 
 
2. Fokuserad uppmärksamhet verkar som en hand som ‘greppar tag’ om 
flera proto-objekt från denna konstant återuppbyggande process. Medan de 
hålls kvar är de del av ett koherensfält, vilket representerar ett separat 
objekt. Detta fält bildas genom feedback mellan proto-objekt på låg nivå 
och en knutpunkt på mellannivå. Sammanhållningen (koherensen) som 
bildas på detta sätt möjliggör att det separata objektet kan bestå 
kontinuerligt över kortare avbrott. Detta gör att när ett nytt stimulus når dess 
plats upplevs detta som att objektet förvandlas. 
 
3. För att släppa uppmärksamheten bryts den upprättade feedback loopen. 
Fältet tappar då sin sammanhållning och representationen av objektet löses 
upp i sina beståndsdelar av flyktiga proto-objekt. 
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Förändringsblindhet kan förklaras med två huvudsakliga komponenter: hur 
information från en scen kodas i minnet och hur en "visuell transient" drar 
uppmärksamheten till det område där förändringen sker. "Visuella transienter" är 
snabba förändringar i ljusstyrka eller färg på näthinnan. Dessa uppstår när snabba 
rörelser och framträdanden sker i en representation, som registreras i de första 
nivåerna i det visuella systemet och ögonblickligen tillkallar vår uppmärksamhet. 
När en förändring sker skapas en "transient" som ger information om att, samt var, 
en händelse har skett. För att kunna upptäcka vad förändringen består i krävs 
inkodad information i det visuella systemet före och efter förändringen för att 
jämföra. Genom detta kan oförmågan att upptäcka förändringar (förändrings-
blindhet) förklaras med att en (eller båda) dessa system misslyckats. Antingen har 
förändringens "transient" eller dess inkodning störts och därmed orsakat förlust av 
information som behövs för förändringsdetektion (Gegenfurtner & Sperling, 1993). 
 
En annan typ av förändring utgörs av att ett objekts semantiska identitet ändras. 
Detta kan åstadkommas genom att exempelvis omarrangera dess beståndsdelar, 
eller genom att ersätta objektet med ett annat objekt. Om förändringen är sådan att 
det övergripande framträdandet hos objektet bevaras (det vill säga samma 
övergripande storlek eller form), så är förändringen vanligtvis mycket svår att 
upptäcka (Rensink, 2002). 
 
Ett exempel på förändringsblindhet när den erhålls genom störd inkodning. Många 
trafikolyckor kan bero på denna typ av fenomen. Förare som kör på gående mitt i 
sitt synfält, bilar rakt framför sig eller till och med tåg (Trick et al, 2004). I 
dynamiska miljöer som dessa uppstår förändringsblindhet ofta i samband med korta 
heltäckande avbrott i det visuella kontinuet, såsom en blinkning, en ögonrörelse 
eller ett så kallat ”flicker” (flyktig glimt, fladder), det vill säga en maskering av 
förändring genom ett annat snabbt visuellt stimulus som bryter uppmärksamheten.  
Rensink's flicker paradigm (Rensink, O'Regan & Clark, 1997) illustrerar denna 
form av förändringsblindhet genom att en originalbild (A) visas, följt av en mask 
(en tom bild) varpå en förändrad bild (A') visas, följt av ännu en mask, för att 
därefter börja om från början (se figur 1). 
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Figur 1. Rensink’s flicker paradigm. En mask (M) visas mellan bilderna A och A'. Masken förtar 
den lokala rörelsesignal som skulle uppstå genom en direkt övergång mellan originalbilden (A) och 
den förändrade bilden (A'). 
 
Den tomma bilden (masken) förtar den lokala rörelsesignal som skulle uppstå 
genom en direkt övergång mellan originalet (A) och den förändrade bilden (A'). 
Flicker paradigmet skapar på detta sätt heltäckande "transienter" vilka hindrar att en 
förändring upptäcks, förutsatt att förändringen inte är helt central i synfältet. Detta 
medför att uppmärksamheten inte dras till förändringen. Förändringen måste istället 
detekteras av en långsammare process på högre nivå. Man blir helt enkelt tvingad 
att leta bland bildernas objekt för att upptäcka skillnaden mellan A och A’ vilket är 
mycket svårare. 
 
Forskning kring förändringsblindhet har hittills undersökt hur fenomenet gör sig 
gällande i naturliga situationer och i vanliga visuella scener, antingen i form av 
foton eller som film av vardagliga situationer, eller i rollspel som 
undersökningsdeltagarna möter. Det kan därför vara av intresse att undersöka om 
förändringsblindhet även gör sig gällande i icke-naturliga scener. Det vill säga, 
scener som är av en mer abstrakt karaktär och därigenom inte uppfattas på samma 
sätt, exempelvis olika former av massmedia. 
 
Ett medium som alltid har präglats av snabba förändringar är webben. Dels så till 
vida att webbsidors innehåll omsätts i hög takt, men även att webbens struktur, 
hypertext, möjliggör snabb navigering fram och tillbaka mellan olika sidor. Det är 
därför viktigt att undersöka hur väl individer märker förändringar på webbsidor när 
de navigerar runt på dessa samt hur olika typer av förändringar uppfattas i denna 
kontext. Det är även teoretiskt intressant att utvidga undersökningarna av 
förändringsblindhet. 
 
Flicker paradigm och förändringsblindhet kan hjälpa oss att testa vilka förändringar 
som är lätta respektive svåra att upptäcka. Som Rensink beskriver det; “Istället för 
att använda fokuserad uppmärksamhet till att hjälpa förtydliga vad 
förändringsblindhet är, kan förändringsblindhet användas för att tydliggöra vad 
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fokuserad uppmärksamhet är.“ (Rensink, 2000). Detta kan ge information om hur vi 
kan utforma medier, i detta fall webben, för att lättare stödja det sätt på vilket 
människor uppfattar och bearbetar visuella stimuli. Detta skulle i sin tur göra att vi 
kan utveckla medierna till att bli mer tydliga och lättanvända vilket är av stort värde 
för till exempel Internetanvändare. 
 
Frågeställning 
Denna undersökning syftar till att testa hur fenomenet förändringsblindhet gör sig 
gällande vid användning av webbsidor, samt att undersöka vilka typer av 
förändringar som är lättare respektive svårare att upptäcka. Detta testas genom att 
applicera Rensink's flicker paradigm på webbsidor utformade och indelade i fyra 
olika kategorier av förändringar. Det förväntas att detektion av förändring kommer 
att vara snabbare för stora förändringar än små, för enkla webbsidor än mer 
komplexa, för förändringar placerade till vänster än de till höger, samt för 
förändringar som består av en bild av en person än förändringar som inte består av 
en bild av en person. 
 
Fyra typer av förändringar valdes att testas: 
 

Storlek. Är det lättare att se stora förändringar än små? Större förändringar 
upptar en större del av synfältet och ger därför ett starkare stimuli. Detta bör 
leda till att större förändringar är lättare att upptäcka än små. 
 
Komplexitet.  Är det lättare att se förändringar på sidor med få objekt än på 
sidor många objekt? Analogt med storlek ovan kommer en förändring av ett 
objekt bland få andra objekt att vara tydligare än om det måste urskiljas 
bland många objekt. Det bör därför vara lättare att upptäcka en förändring 
bland få objekt. 
 
Placering. Är det lättare att se förändringar till vänster än till höger? 
Tidigare undersökningar har visat att betraktare av bildskärmar har 
föredragit att söka av skärmarna i enlighet med sin läsriktning (Zelinsky, 
1996). I och med att vi i svenska språket, liksom i engelska och andra 
europeiska språk, läser från vänster till höger kan detta inverka på var vi 
börjar betrakta webbsidor. I detta fall bör det leda till en tendens att lättare 
upptäcka förändringar placerade till vänster på webbsidor än till höger. På 
samma sätt är det rimligt att motsvarande tendens för höger sida skulle gälla 
för dem i vars språk man läser från höger till vänster. 
 
Person. Är det lättare att se förändringar som består av en bild av en person 
än förändringar som inte består av en bild av en person? Det råder oenighet 
kring huruvida vi är predisponerade att lättare lägga märke till och känna 
igen ansikten än övriga objekt (Xu, 2005). Medan vissa resultat tyder på att 
så är fallet, visar andra att vi snarare lägger märke till och känner igen det vi 
är experter på. Så medan vi alla har blivit experter på ansikten kan vi även 
ha samma förmåga att upptäcka och känna igen exempelvis fåglar och bilar 
om det är något vi har studerat under lång tid (Xu, 2005). Det kan därför 
vara intressant att se vilket utslag en jämförelse mellan förändringar 
med/utan bilder av personer ger inom ramen för denna undersökning. Med 
utgångspunkt i den gemensamhet som finns i igenkännandet av ansikten 
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förväntas att förändringar med en bild av en person är lättare att upptäcka än 
de utan en bild av en person. 

 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
20 studenter (11 kvinnor, 9 män), 19 till 42 år gamla (medelålder 27,5 år) från 
psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet erhölls genom 
tillgänglighetsurval genom anmälningslistor för obligatoriskt undersöknings-
deltagande. Samtliga undersökningsdeltagare utom en angav att de hade god syn 
eller använde glasögon eller linser. Undantaget var deltagare nummer 18 som angav 
att hon inte hade god syn men inte heller använde glasögon eller linser. Deltagarna 
hade god datorvana och hade regelbundet använt Internet under fyra till 12 års tid. 
Ingen ersättning utgick till undersökningsdeltagarna men de bjöds på lättare 
förtäring i form av mineralvatten eller läskedryck samt kaka under pausen i 
försöken. 
 
Etiska frågor 
Undersökningsdeltagarna informerades om undersökningens syfte, och hur försöket 
skulle gå till. Information om att det var frivilligt att ställa upp på försöket och att 
det när som helst gick att avbryta medverkandet gavs till respektive 
undersökningsdeltagare. Deltagarna fick även möjlighet att ställa frågor kring 
eventuella oklarheter innan försöket startades. 

 
Material 
Till försöket användes ett testprogram med 28 datoriserade bildspel där 24 av dessa 
innehöll en uppsättning av en webbsida (A) och en modifierad webbsida (A') samt 
två masker som separerade dessa bilder (flicker paradigm) (se figur 1). Skillnaden 
mellan A och A' bestod i att bland de objekt som ingick i A var ett borttaget i A'. 
Det vill säga, samtliga förändringar bestod i att ett objekt på respektive webbsida i 
bildspelen försvann. De 24 bildspelen skapades vart och ett till att ingå i en av fyra 
kategorier, där varje kategori av bildspel var utformad till att testa en av de fyra 
typerna av förändringar beskrivna i inledningen (komplexitet, placering, person och 
storlek). Varje kategori innehöll sex bildspel i vilka en typ av förändring skedde. 
Dessa sex bildspel inom varje kategori var i sin tur indelade i två underkategorier. 
Varje underkategori bestod av tre bildspel. Underkategorierna utgjorde motpoler 
inom varje förändringskategori och skillnaden i detektionstid mellan 
underkategorierna utgjorde mätningen av vilket alternativ inom varje 
förändringskategori som var lättast respektive svårast att upptäcka. 
Indelningsstrukturen för de olika bildspelen presenteras i en översikt i figur 2. 
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Figur 2. Indelning av bildspel i kategorier och underkategorier. 28 bildspel utformades till 24 för 
test och fyra för kontroll. De 24 bildspelen för test ingick i en av fyra olika kategorier beroende på 
vad de utformats till att testa. Dessa kategorier bestod i sin tur av vardera två motstående 
underkategorier vilka var uppbyggda av 3 bildspel var. 
 
Fyra övriga bildspel utgjorde kontroller (se figur 2) och bestod av bildpar utan 
någon förändring. Det vill säga, uppsättningen i dessa bildspel bestod av par av 
webbsidor innehållande (A) och (A) samt de två maskerna. 
 
Som ett exempel visas hur ett bildspel är uppbyggt av en webbsida i form av en bild 
(A) och en förändrad bild (A') i figur 3. 
 

 
 

Figur 3. Bildspelens uppbyggnad av två bilder av en webbsida. Notera objektet i nedre högra delen 
av webbsidan som skiljer de båda bilderna åt. Exemplet här är bildspelet ’stor3’. 
 
Bildspelen presenterades för undersökningsdeltagarna med en bildskärm 
(ViewSonic modell G220f) med 21 tums diagonal bildyta med skärmupplösningen 
1024x768 bildpunkter och uppdateringsfrekvensen 100 Hertz. En universal-
fotometer (Hagner modell S4) användes för att konstanthålla luminans och 
illuminans över alla försök. Luminansen mätt på ett vitt fält i centrum av skärmen 
var 170 cd/m2, med kontrast och ljusstyrka inställda på maximum. 
Luminansmätningen gjordes med tänd rumsbelysning. Illuminans mätt i 
horisontalplanet framför centrum av skärmen var 120 lx. 
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Procedur 
Undersökningsdeltagarna informerades genom skriftlig instruktion om att de i varje 
försöksomgång skulle få se ett bildspel med en bild som flimrar. Samt att det i flera 
av försöksomgångarna skulle ske någon förändring av någon detalj i bilden medan 
bilden visas. Undersökningsdeltagarnas uppgift var att visa att de, i förekommande 
fall, kunde upptäcka eventuella förändringar. Detta skulle ske genom att klicka med 
datormusen i området där förändringen var lokaliserad. Vidare instruerades 
undersökningsdeltagarna om att i fall de inte upptäckte någon förändring skulle 
försöksomgången avslutas efter 60 sekunder, varpå en ny försöksomgång skulle 
presenteras. I dessa fall fick de veta om bilden var oförändrad (kontroll) eller om de 
inte hade upptäckt förändringen. Avsikten med detta var att minska deltagarnas 
eventuella stress eller förvirring över sina prestationer. Innan försöket påbörjades 
fick undersökningsdeltagarna genomföra en uppvärmningsövning med fyra bildspel 
för att de lättare skulle förstå försökets uppgift. Deltagarna informerades även om 
att de gärna fick ställa frågor innan och efter försöket eller i samband med 
övningsuppgiften. När försöket väl påbörjats, var det viktigt att de endast 
fokuserade sig på bilderna som visades och inte lät sig distraheras av annat. 
 
Undersökningsdeltagarna testades enskilt med bildspelen i slumpmässig ordning. I 
bildspelen visades respektive ingående bilder under 240 millisekunder var. 
Maskerna visades var och en under 80 millisekunder (se figur 1). Varje bildspels 
visningstid var maximalt 60 sekunder. Visningstiderna hölls i enlighet med Rensink 
et al’s beskrivning (Rensink et al, 1997). Deltagarna betraktade ett bildspel (i taget) 
och fick med hjälp av datormusen ange om något ändrades och i så fall vad som 
förändrades mellan de ingående webbsidorna. Programmet som presenterade 
bildspelen registrerade undersökningsdeltagarnas svarsindikering med musen på 
bildskärmen i form av koordinater. Även detektionstiden registrerades. Då hälften 
av bildspelen hade visats hölls en cirka fem minuter lång paus. Efter det att samtliga 
bildspel hade visats fick deltagarna fylla i ett kort frågeformulär samt fritt ställa 
frågor. Varje deltagares försökstid hade bestämts till en timme. De faktiska tiderna 
varierade dock kraftigt. Endast undantagsvis tog försökstiderna mer än cirka 40 
minuter. 

 
 

Resultat 
 
Genomsnittliga detektionstider (i sekunder) för varje bild visas i figur 4 tillsammans 
med standardavvikelser, utliggare (värden som ligger mellan 1,5 och 3 boxlängder 
från den övre kvartilen) och extremvärden (värden som ligger mer än 3 boxlängder 
från den övre kvartilen). Som synes varierar medelvärdena för tiderna kraftigt över 
de olika bildtyperna. Högsta genomsnittliga detektionstid hade bildtypen ’enkel2’ 
vilken visade en webbsida med få objekt men med en ganska liten förändring. 
Lägsta genomsnittliga detektionstid hade ’stor3’ vilken visade en webbsida med en 
stor förändring. 
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Figur 4. Genomsnittliga detektionstider (sekunder) per bild. Boxarna anger standardavvikelser. (o) 
representerar utliggare, värden som ligger mellan 1,5 och 3 boxlängder från den övre kvartilen. (*) 
representerar extremvärden, värden som ligger mer än 3 boxlängder från den övre kvartilen. 
Nummervärdena intill utliggare och extremvärden identifierar vilka data dessa representerar 
 
En närmare granskning av de uppställda bildtypskategorierna jämförda parvis 
visade att det även här förekom skillnader (se figur 5). 
 

 
Figur 5. Detektionstid (sekunder) inom de parvisa kategorierna. Boxarna anger standardavvikelser. 
(o) representerar utliggare, värden som ligger mellan 1,5 och 3 boxlängder från den övre kvartilen. 
(*) representerar extremvärden, värden som ligger mer än 3 boxlängder från den övre kvartilen. 

 
En envägs beroende variansanalys bekräftade att bilderna upptäcktes olika snabbt. 
Eftersom Mauchlys test inte gav sfäricitet korrigerades frihetsgraderna och med 
Huyn-Feldt erhölls F(4,462) = 15,632 P < 0,001 samt med Greenhouse-Geisser 
F(4,872) = 15,632 P < 0,001. De uppföljande post-hoc testen (parvisa jämförelser) 
påvisade signifikanta (α = 0,05) skillnader mellan de uppställda paren bildtyper 
'höger' och 'vänster' (p = 0,021) där en förändring på höger sida var lättare att 
upptäcka. Mellan 'person' och 'icke person' (p = 0,019) där det var lättare att se en 
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förändring som inte bestod av en bild av en person. Samt mellan 'liten' och 'stor' (p 
< 0,001) där det var lättare att se en stor förändring än en liten. Det förelåg inte 
någon signifikant skillnad mellan de uppställda paren bildtyper 'enkel' och 
'komplex'. 
 
Vissa bilders förändringar upptäcktes i enstaka fall inte alls. Särskilt svår i detta 
avseende var bilden ’enkel2’ vilken visade en webbsida med få objekt men med en 
ganska liten förändring. Denna bild misslyckades att upptäckas av fyra 
undersökningsdeltagare (se tabell 1). 

 
Tabell 1. Totalt antal misslyckade detektioner för varje webbsida 
_________________________________________________________________________________ 

Antal misslyckade detektioner Bild 

 
0 enkel3, höger1, höger2, höger3, 

iperson1, iperson2, iperson3, person2, 
stor1, stor2, stor3, vänster1, vänster2 

 
1 komplex1, komplex2, liten1, liten2, 

person3 
 

2 enkel1, komplex3, liten3, person1, 
vänster3 

 
4 enkel2 

_________________________________________________________________________________ 
 
Genomsnittliga detektionstiden för undersökningsdeltagarna var 19,72 sekunder 
med standardavvikelsen 4,16 sekunder. Lägsta individuella genomsnittliga 
detektionstid hade undersökningsdeltagare 15 med 12,66 sekunder och högsta hade 
undersökningsdeltagare 18 med 25,90 sekunder. 
 
Baserat på hur deltagarna 15 och 18 svarat i frågeformuläret samt med underlag 
från anteckningar från försöket skiljer de sig åt på flera punkter. Båda personerna 
angav att de använt Internet regelbundet under cirka sex års tid, samt att de besöker 
flera olika webbsidor varje dag. Dock innebär åldersskillnaden dem emellan (nr 15: 
20 år, nr 18: 29 år) att den förre började använda Internet regelbundet vid yngre 
ålder än den senare. Den yngre av dem ansåg sig ha god syn och använde inte 
glasögon eller linser. Den äldre ansåg sig inte ha god syn men använde inte heller 
glasögon eller linser. Den förre beskrev att hon först betraktade hela bildskärmen 
och att om hon inte upptäckte någon förändring på detta sett började hon sedan söka 
systematiskt från vänster till höger.  Den senare beskrev att hon betraktade 
webbsidorna och letade efter oregelbundna blinkningar på bildskärmen men angav 
ingen systematisk metod för sitt sökande. Den yngre upplevde inte försöket som så 
svårt, men lite ansträngande för ögonen. Den äldre upplevde att försöket var ganska 
svårt. 
 
Bland de övriga deltagarna beskrev tio av dem att de följde en strategi som gick ut 
på att först försöka betrakta hela bildskärmen (som nr 18). Nio av dessa deltagare 
uppgav vidare att de sedan började söka mer detaljerat. Fyra av de övriga deltagarna 
beskrev att de började direkt med att söka på detaljnivå. Två deltagare sökte först 
från höger till vänster sedan uppifrån och ned. En av deltagarna betraktade skärmen 
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uppifrån och nedåt. En annan deltagare betraktade skärmen från vänster till höger. 
Totalt åtta av deltagarna angav att de upplevde svårigheten i försöket som lätt, 
ganska lätt, eller inte svårt. Sex av deltagarna upplevde försöket som ganska svårt 
eller svårt. Fyra deltagare upplevde det som att svårigheten varierade mellan de 
olika bildspelen. Tre deltagare uttryckte att försöket var ansträngande för ögonen 
och en av dessa upplevde lätt illamående. 

 
 

Diskussion 
 
Syftena var att testa hur fenomenet förändringsblindhet gör sig gällande vid 
användning av webbsidor, samt att undersöka vilka typer av förändringar som är 
lätta respektive svåra att upptäcka. Den signifikanta skillnaden i detektionstid 
mellan de olika kategorierna av förändringar visar att olika typer av förändringar är 
olika svåra att upptäcka. 
 
Intressant är resultatet inom kategorin ’person’, som anger att det är lättare att 
upptäcka en förändring som inte består av en person än en förändring med en 
person. En möjlig tolkning är att undersökningsdeltagarna lade mindre vikt vid 
bilder av personer än andra objekt på webbsidorna. Detta stöds av de teorier kring 
ansiktsigenkänning (Xu, 2005) som framhåller att vi inte är mer predisponerade att 
lägga märke till och känna igen ansikten än andra objekt. Resultatet motsäger dock 
slutsatsen från en mer utförlig undersökning som fokuserade på just denna 
distinktion (Ro, Russell, Lavie, 2001). Dessa fann att ansikten upptäcktes betydligt 
lättare än andra vanliga objekt (exempelvis kläder) i försök med flicker paradigm. 
Ansiktenas detektionsövertag var dock begränsat till att gälla endast då upprätta 
bilder av ansikten ingick i fält tillsammans med andra objekt. Fler studier behövs 
troligtvis för att vidare analysera detta detektionsövertags begränsningar. De 
motsägande resultaten skulle dock kunna tyda på klassificeringsproblem med de 
olika bilderna inom kategorin ’person’. 
 
Likaså tyder resultaten från kategorin ’placering’ på att det, tvärt emot förväntan, är 
svårare att lokalisera en förändring på vänster sida än på höger. Detta skulle kunna 
vara ett utryck för att vi inte betraktar webbsidor på samma sätt som textläsning och 
att vi därför inte med nödvändighet föredrar att läsa dem från vänster till höger, i 
enlighet med vår läsriktning. 
 
Webbsidornas komplexitet förefaller inte vara avgörande för detektionstiden. 
Endast en svag tendens för att komplexa sidor har högre detektionstid kan påvisas, 
dock utan signifikans. Detta kan tolkas som att vi är ganska okänsliga för hög 
komplexitet, att vi har god kapacitet till att urskilja förändringar även bland en stor 
uppsättning objekt. Vidare studier skulle kunna fokusera på att testa gränserna för 
denna kapacitet. 

 
Att vi finner största skillnad i genomsnittlig detektionstid i kategorin ’storlek’ 
mellan stora och små förändringar är inte förvånande. Detta resultat kan dock 
betraktas som en bekräftning av våra intuitiva uppfattningar, att det är lättare att se 
stora förändringar än små. 
 
Bildspelet med webbsidan ’enkel2’, vilken visade en webbsida från en 
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datorförsäljare som innehöll få objekt (en stor bild, tydliga punktlistor med text) 
men med en ganska liten förändring, hade både högst tidsmedelvärde och flest antal 
misslyckade detektioner. En förklaring till detta kan vara att i underkategorin med 
enkla webbsidor (se figur 2), det vill säga de webbsidor innehållande få objekt 
utöver det som förändrades och med tydlig enkel struktur, var ’enkel2’ den 
webbsida som innehöll flest objekt. Detta kombinerat med det lilla objekt som 
förändras i denna underkategori kan ha gjort att ’enkel2’ var avvikande för sin 
underkategori. På motsvarande sätt kan en bidragande faktor till att bildspelet med 
webbsidan ’stor3’ (se figur 3) var lättast att upptäcka vara att förändringen på denna 
sida förutom att vara ett stort objekt dessutom var mer separerat från andra 
intilliggande objekt. Detta kan ha ökat tydligheten markant. Dock var skillnaderna i 
genomsnittlig detektionstid i denna underkategori avsevärt mindre än i 
underkategorin ’enkel’. Dessutom fanns här inga misslyckade detektioner för någon 
av de ingående webbsidornas bildspel. 
 
Sammantaget påvisar resultaten att förändringsblindhet är ett generellt 
perceptionspsykologiskt fenomen som kan uppstå även i icke naturliga scener av 
abstrakt karaktär, såsom webbsidor. Vidare påvisas att olika typer av förändringar 
är olika svåra att upptäcka. Detta kan vara en indikation på att fokuserad 
uppmärksamhet är olika känslig för olika typer av förändringar, vilket skulle öka 
förståelsen av visuell perception i allmänhet och öppna upp för nya infallsvinklar att 
förklara och studera förändringsdetektion i synnerhet. 
 
Fenomenet förändringsblindhet understryker vikten av god design inom männniska-
dator interaktion. Även då relativt snabba kommunikationsnätverk används präglas 
interaktionen mellan datoranvändare och webbläsare av förändringar åtskilda av 
korta avbrott. En användare betraktar en webbsida, klickar på en länk, och en ny 
sida dyker upp efter ett mellanliggande tomt fält. Detta är analogt med hur flicker 
paradigm fungerar. Då sinsemellan orelaterade webbsidor betraktas i följd är 
förändringsblindhet inget problem. När förändringen däremot sker på en sida som 
laddas om och exempelvis endast består av att ett felmeddelande eller ett sökresultat 
presenteras kan den dock bli svår att upptäcka. I dessa situationer är det därför 
lämpligt att förtydliga den förändring som har skett. Baserat på resultaten kan 
exempelvis det förändrade objektets storlek ökas, eller ännu hellre animeras för att 
snabbt påkalla den fokuserade uppmärksamheten. 
 
Flicker paradigm skulle även kunna användas aktivt inom männniska-dator 
interaktion och andra visuella medier som film. Exempelvis datorspel där detektion 
och reaktionsförmåga utmanas skulle kunna ökas i svårighetsnivå. Enkla spel som 
Sudoku, Patiens eller Mahjong skulle kunna få en ny dimension. I mer komplexa 
spel med avancerade simuleringar och virtuella miljöer, liksom i film, skulle 
fenomenet kunna utnyttjas genom att exempelvis förstärka effekten av något i dessa 
miljöer. Upptäcker spelaren eller betraktaren vad som händer i stroboskopljuset på 
nattklubben? På andra sidan av en stor propeller eller fläkt, i skenet av 
skottlossning, och så vidare. Tack vare flicker paradigms generalitet som fenomen 
är potentialen stor för att upptäcka, utforska och skapa många möjligheter.   
 
Vidare undersökningar behövs dels för att replikera det som har undersökts i denna 
studie samt för att utvidga området till att studera andra kategorier av förändringar. 
Det vore även intressant att gå vidare med undersökningar inom övriga medier och 
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andra typer av icke naturliga visuella scener samt att applicera denna typ av 
perceptuell analys mer specifikt på webbsidor och dess design. 
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