
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekter av ljud på korrekturläsning: Kan visuell textmaskering 

skydda mot distraktion? 

 
 
 
 
 

 

 

2013 

  

 
 

 

Uppsats, Kandidatnivå, 15 hp 

Psykologi 

Psykologiskt Examensarbete 

 

 

 

  

 
 

 

Handledare: Patrik Sörqvist 

Examinator: Mårten Eriksson 

 

  

Andreas Haga 

 

2013 

 

 

 
 

 



 
 

Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att se hur korrekturläsning påverkades när texterna 

maskerades med visuellt brus och lästes i olika ljudbetingelser. Deltagarna gjorde ett 

korrrekturläsningstest med två olika svårighetsgrader på texterna, visuellt brus och inget brus. 

Texterna lästes i tre olika ljudbetingelser: tystnad, tal och roterat tal. Detta gav studien en 2×3 

inompersonsdesign. Analysen visade två signifikanta resultat, det ena resultatet visade att 

försökspersonerna som läste texten med brus presterade bättre då de hittade fler utbytta ord än 

de som läste texten utan brus. Detta kan tänkas bero på att bruset i texten låser fast 

uppmärksamheten och på så vis skyddar försökspersonerna mot distraktion. Det andra andra 

resultatet gällde för läshastighet. Deltagarna läste långsamast i tal och snabbast i roterat tal, 

oavsett i vilken brusbetingelse de läste.  

 

Nyckelord: Korrekturläsning, visuell maskering, uppgiftsfokusering, irrelevanta ljudeffekten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The purpose of the study was to see how proofreading was influenced when texts were 

masked with visual noise and were read in different sound conditions. The participants made a 

proofreading test with two levels of text difficulty: Visual noise or no visual noise. The 

participants read the texts in three different sound conditions, silence, speech and rotated 

speech, resulting in a 2×3 within-person factorial design. The experiment yielded a few 

significant results. The participants were less likely to miss semantic errors in the text when it 

was masked by visual noise. The reason for this might be that visual noise locks attention to 

the text materials and thus protects the participants against distraction. The second result was 

found for reading speed, in which a main effect of sound emerges wherein participants read 

slowest in speech condition and fastest in the rotated speech condition, regardless of noise 

condition. 

Key words: Proofreading, visual noise, task engagement, irrelevant sound effect. 
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Introduktion 

 

Vi påverkas dagligen av ljud vi inte vill höra, både i arbete och i vardag, vilket visar sig 

påverka vår prestationsförmåga i kognitiva uppgifter. Därför är fenomenet intressant för den 

teoretiskt drivna, kognitiva psykologin, men det får också en praktisk betydelse då 

ovidkommande prat och ljud ofta nämns som en störande källa på arbetsplatser (Landström, 

Söderberg, Kjellberg, & Nordström, 2012, refererad i Beaman, 2005) och 15 % av alla 

flygolyckor i Royal Air Force (RAF) kan tillskrivas mänskliga fel orsakade av distraktion 

(Chappelow, 1999). 

Irrelevanta ljudeffekten  

Irrelevant ljud, vilket vi dagligen stöter på, påverkar oss både när vi skall minnas saker, 

korrekturläsa texter och när vi ska försöka förstå en text. Detta ljudfenomen har alltså en 

daglig påverkan på det vi gör i skola och på arbetet och är därför också intressant och viktigt 

att forska vidare kring.      

 Ljud försämrar prestationen på ett serial recall test, där uppgiften går ut på att 

återge en sekvens av visuellt presenterade siffror i den ordning de presenteras. Detta kallas 

effekten av irrelevant ljud (eller på engelska, the irrelevant sound effect). Effekten uppstår 

även om ljudet är lågintensivt, som till exempel vanligt tal (Beaman, 2005). En förklaring till 

detta är att uppmärksamheten kan fångas av, för uppgiften, irrelevant ljud. Det gäller särskilt 

när ljudsekvensen innehåller avvikande ljud (som t.ex. ”m” i sekvensen ”c c c c c c c m c c”). 

Detta kallas för avvikelseeffekten (eller på engelska, the deviation effect). Magnituden på 

avvikelseeffekten har visat sig minska när uppgiftens svårighetsgrad att koda in och komma 

ihåg materialet ökar (Jones, Hughes, Hurlstone, Marsh, & Vachon, (2012). Det finns också en 

annan förklaring till varför ljud påverkar kognitiv prestation, som till exempel serial recall. 

Ljud som är föränderligt, från varje enskilt ljudelement till nästa ljudelement (t.ex. ”t k p i q w 

m”), försämrar prestationen mer än ljud som inte är föränderliga (t.ex. ”k k k k k k k”). Detta 

kallas föränderlighetseffekten (eller på engelska, the changing state effect). 

Föränderlighetseffekten påverkas inte av uppgiftens svårighetsgrad, ej heller av att deltagarna 

blir förvarnade om att ett föränderligt ljud kommer att presenteras (Hughes et al., 2012). Det 

tyder på att påverkan på individen är ofrivillig och sker utanför individens kontroll. 

 Irrelevanta ljudfenomenet är av betydande intresse då det inträffar på gränsen 

mellan auditiv perception och omedelbart minne och är vanligt förekommande i 

kontorsmiljöer, klassrum och andra arbetsplatser. Ett tystare klassrum skulle troligen resultera 
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i bättre betyg, och tystare kontorsmiljöer skulle förmodligen resultera i att man gör färre fel. 

Det kanske till och med skulle förbättre trivseln på arbetsplatsen och öka välbefinnandet 

(Beaman, 2005).      

 Irrelevant ljud har inte bara en effekt då man ska återge en sekvens av siffror 

eller bokstäver. En effekt av tal på uppgifter med semantikt innehåll (till skillnad från seriell 

återgivning) har också hittats. Det har visat sig att det är relationen mellan det irrelevanta 

ljudet, materialet som ska processas och viljan eller inställningen till processandet av 

materialet, som spelar roll (Beaman, 2005; Neely & LeCompte, 1999). Som Jones (1990) 

säger så är meningsinnehållet i det irrelevanta talet avgörande för hur mycket av 

uppmärksamheten som flyttas till talet. Orsaken ligger i att uppmärksamheten delas mellan 

den primära visuella uppgiften och en auditiv distraktor, till exempel som när man kör bil och 

samtidigt ska lyssna på en vägbeskrivning eller prata i mobiltelefon (McKenna, 1998). Den 

auditiva distraktorn flyttar fokus snarare till det auditiva stimulus än ifrån den primära 

uppgiften och leder till delad uppmärksamhet. I kontrast till en situation där personen 

avsiktligt fördelar resurserna mellan olika uppgifter/mål, verkar den irrelevanta ljudeffekten 

involvera ofrivillig distraktion som leder uppmärksamheten från den primära uppgiften, alltså 

det som skall kommas ihåg (Cowan, 1995). Att studera effekter av ljud på 

korttidsminnesuppgifter kan ge goda insikter i teoretiska förklaringar till varför människor blir 

störda av ljud. Den här uppsatsen har en mer tillämpad ambition och använder därför istället 

korrekturläsningsuppgifter, som liknar det arbete som görs i kontorsmiljöer mer än vad en 

korttidsminnesuppgift gör. Korrekturläsning går ut på att man läser igenom en text som man 

själv eller någon annan skrivit för att se om det finns stavfel, eller till exempel kontextuella 

fel, vilket kan vara ord som inte hör hemma i sammanhanget. Man har hittat en effekt av tal 

på en korrekturläsninguppgift när talet var meningsfullt, men ingen effekt när det var 

meningslöst (roterat tal) på ett sådant sätt att man hittade fler felstavade ord i meningslöst tal 

och tystnad än i meningsfullt tal (Jones et al., 1990). Genom att jämföra tal och roterat tal kan 

man bedöma i vilken grad interferensen med korrekturläsning beror på ljudets fysikaliska 

egenskaper (Jones et al., 1990). I andra former av läsuppgifter än korrekturläsning, som 

läsförståelse, visar det sig också att man blir mer störd av meningsfullt tal än av meningslöst 

tal (Banbury & Berry, 1998).  

Manipulering av svårighetsgrad 

En studie har visat att försökspersoner minns bättre efter att ha läst texter med ett mer svårläst 

typsnitt (Oppenheimer et al., 2010). Tidigare forskning som gjorts på ett serial recall test har 
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visat att effekten av irrelevant ljud minskar då den visuella uppgiften försvåras genom att det 

visuellt presenterade materialet, som ska återges, maskeras med ett visuellt brus (Hughes et 

al., 2012). Det är därför logiskt att visuell maskering påverkar effekten av ljud på en 

korrekturläsningsuppgift och därmed intressant att undersöka. Dessa studier använde två olika 

sätt att manipulera uppgiftsrelaterad ansträngning (eller på engelska ”task engagement”), som 

båda har positiva effekter för minnet. Av denna anledning anser jag att det är relevant att 

undersöka om även visuellt brus har samma inverkan på uppmärksamheten som typsnitt av 

olika svårighetsgrad som Oppenheimer (2010) visade, och om man därmed lättare kan minska 

effekten av ljudet genom att manipulera texterna med ett visuellt brus. I studien som 

rapporteras här kommer jag att använda en liknande manipulation för att undersöka om 

uppgiftsrelaterad ansträngning kan påverka effekten av ljud på korrekturläsning. Syftet är att 

se om uppgifter som kräver mer uppgiftsrelaterad ansträngning (dvs. texter som är visuellt 

maskerade) minskar effekten av störande ljud. För att utvärdera detta använder jag olika 

aspekter av korrekturläsning, nämligen försökspersonernas förmåga att hitta kontextuellt 

felaktiga ord respektive felstavningar i texten.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att se hur korrekturläsning påverkas av att texten maskeras med 

ett visuellt brus som gör att texten blir svårare att se samt hur olika ljudbetingelser påverkar 

korrekturläsningen. 

Frågeställningarna är: 

Påverkas korrekturläsningen av att texterna maskeras med visuellt brus? 

Vilken inverkan har olika ljudbetingelser på förmågan att hitta kontextuellt felaktiga ord och 

stavfel i texten samt hur många rader försökspersonerna hinner läsa? 

Kan visuell maskering skydda mot effekten av bakgrundsljud på korrekturläsning? 

Metod 

Deltagare och urval 

Genom ett bekvämlighetsurval med majoritet studenter värvades 38 deltagare. Detta gjordes 

genom utdelning av flygblad, och en kort presentation av uppsatsen bland psykologstudenter 

på Högskolan i Gävle. Några deltagare värvades också genom personliga möten. Deltagarnas 

ålder varierade mellan 18 och 39 år där medelåldern var 23 år och könsfördelningen var 22 
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kvinnor (61%), och 14 män (39%). Studien hade fyra inklusionskriterier: god syn, svenska 

som modersmål, god hörsel samt att alla uppgifter fullgjordes. Fyra deltagare uppfyllde inte 

kriterierna. Två personer fullgjorde ej uppgiften, en deltagare hade ej fullgod syn samt att en 

deltagare inte hade svenska som modersmål, vilket resulterade i 10,5 % bortfall. 

Material 

För studien skapades ett häfte med 6 olika texter (hämtade från högskoleprovet), där 3 texter 

hade visuell maskering (Gausianskt visuellt brus, 25%) och 3 texter hade ingen maskering. 

Typsnittet på texterna var Times New Roman. Texterna lästes i tre olika ljudbetingelser: 

tystnad, roterat tal och vanligt tal. Roterat tal är tal där de höga frekvenserna i ljudet är 

transformerade till låga frekvenser och vise versa, samt att pauserna mellan ord och meningar 

är väldigt lika de i vanligt tal, roterat tal är obegripligt att förstå (Sörqvist, Nöstl & Halin, 

2012). Ljudet fick deltagarna via hörlurar i 60 dB. Instruktioner om testets tillvägagångssätt 

fick deltagarna i häftet med texterna samt på en skärm som de hade framför sig under testets 

gång. Originaltexterna försattes med två typer av fel, stavfel och utbyte av kontextuellt 

felaktiga ord så att orden inte längre passade in i textens sammanhang. Stavfelen var två 

typer: ord som saknade en bokstav (t.ex. tomma till toma) samt ord där en bokstav byttes ut 

mot en annan liknande bokstav (t.ex. ska till sla). Typen av ord som manipulerades var 

funktionsord (t.ex. och, ska, som) respektive innehållsord (t.ex. huset, staden, politiken). 

Varje typ av fel förekom 16 gånger (16x6), vilket gjorde att varje text hade sammanlagt 96 fel 

som deltagarna hade som uppgift att hitta. Läshastigheten mättes på deltagarna genom att de 

markerade i sidan av texterna hur långt de hann läsa, därefter räknades antalet lästa ord ut. 

Design och dataanalys 

Studien är kvantitativ i en inompersonsdesign med två oberoendevariabler. En 

oberoendevariabel är texten som har två lägen (brus, utan brus). Den andra 

oberoendevariabeln är ljud och har tre lägen (tystnad, roterat tal, vanligt tal). Det resulterade i 

ett 2×3 faktoriellt experiment. Beroendevariablerna i experimentet var (1) antalet missade 

stavfel, (2) antal missade kontextuellt felaktiga ord, samt (3) läshastighet (dvs. hur många ord 

deltagarna hann läsa i respektive text. Experimentet hade en full motbalansering av 

oberoendevariablerna ljud och visuellt brus. Dataanalyserna för studien var 2×3 

variansanalyser med upprepad mätning och med där tillhörande uppföljningstest, en av 

dataanalyserna gjordes i en 2×2 design. Analyserna gjordes i SPSS version 20. För att 

resultaten skulle betraktas som statistiskt signifikant så valdes p < .05. 
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Tillvägagångssätt 

Efter att deltagarna rekryterats och bokat en tid för experimentet kom de till labbet för 

miljöpsykologi på Högskolan i Gävle. Varje deltagare tilldelades ett eget rum där testet skulle 

utföras och därefter fick de korta instruktioner om hur de skulle gå till väga för att börja testet 

innan försöksledaren lämnade rummet. I häftet med texterna som skulle användas för testet 

fanns också en instruktionssida samt en träningsdel där deltagarna fick se hur testet skulle gå 

till. Vidare fick de information i hörlurar som talade om för deltagarna när det var dags att 

börja testet, gå vidare till nästa del samt när det var dags att avsluta de olika delarna. 

Deltagarna fick också instruktioner om att ha hörlurarna på sig hela tiden, samt att inte höja 

eller sänka volymen. I texterna markerade deltagarna de fel de hittade i texten genom att ringa 

in eller stryka under orden. I övningsdelen fick deltagarna 2 minuter på sig att testa hur 

uppgiften skulle gå till. Under själva testet hade deltagarna 4 minuter på sig i varje text vilket 

sammanlagt blev 24 minuter. Experimentet tog ca 30 minuter att genomföra i sin helhet.  

Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska riktlinjer som efterföljdes var att samtliga data behandlades konfidentiellt 

och att deltagarna blev informerade att det var frivilligt att medverka i studien och att de 

närsomhelst kunde avbryta om så önskades. Anonymiteten hölls genom att deltagarna inte 

behövde ange namn eller andra personuppgifter. Varje deltagare gjorde också testet enskilt 

och resultaten var därför också skyddade för andra.  

Resultat 

Kontextuellt felaktiga ord  

Här gjordes en 2(visuellt brus: ja, nej) × 3(ljud: tystnad, tal, roterat tal) variansanalys 

(ANOVA) med upprepad mätning där utbytta innehållsord och funktionsord var 

beroendevariabelerna. Analysen för innehållsord visade en huvudeffekt av visuellt brus 

F(2,62) = 6.36, MSE = 4.33, p < .017, p² = .17, som visar att deltagarna hittade fler fel i alla 

ljudbetingelser när de läste texten utan brus. Ingen huvudeffekt av ljud hittades i analysen 

F(2,62)=1.41, MSE = 3.02, p = .251, p² = .04, inte heller någon signifikant interaktion 

hittades mellan brus och ljud F(2,62)=0.25, MSE = 1.87, p = .781, p² = .0. För funktionsord 

hittades en huvudeffekt för brus som även här visar att deltagarna hittade fler fel i alla 

ljudbetingelser när de läste texten utan brus F(1,62) = 4.93, MSE = 1.74, p < .034, p² = .14, 

men inte någon huvudeffekt av ljud F(2,62) = 1.99, MSE = 1.52, p = .145, p² = .06 eller 
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någon signifikant interaktion mellan brus och ljud F(2,62) = 2.11, MSE = 1.60, p = .130, p² = 

.06 (se figur 1). 

.  

Figur 1. Figuren visar medelvärdena för antal missade felaktiga funktionsord i respektive 

betingelse.Höga värden innebär alltså låg prestation. 

I undersökningen gjordes också en analys av kontextuellt felaktiga ord där roterat tal togs 

bort på grund av att felvariansen i den betingelsen var så stor att interaktionen inte blev 

signifikant. Det visar sig då bli en signifikant huvudeffekt och interaktionseffekt, vilket kan 

förklaras av att roterat tal ”äter upp” interaktionen. Här gjordes alltså en 2(visuellt brus: ja, 

nej) × 2(ljud: tystnad, tal) ANOVA, med upprepad mätning där utbytta funktionsord var 

beroendevariabel. Här missar deltagarna att hitta fel i texten i tal när de läser texten utan brus, 

men de upptäcker något fler fel i texten med brus i tal, vilket indikeras av en huvudeffekt av 

ljud F(1,31) = 4.77, MSE = 1.01, p < .05, p² = .13 och av en signifikant interaktion mellan 

brus och ljud F(1,31)4.54, MSE = 1.47, p < .05, p² = .13 (se värderna i figur 1 för tystnad och 

prat). Här skulle man kunna tänka sig att effekten av att deltagarna försämras i tal i texten 

utan brus berodde på läshastigheten, att deltagarna hann läsa fler ord i texten utan brus än i 

texten med brus, och därmed kanske hinna upptäcka färre fel. 

Läshastighet 

En 2(visuell brus ja, nej) × 3(ljud: tystnad, tal, roterat tal) ANOVA med läshastighet som 

beroende variabel visade huvudeffekt av ljud, F(2,62) = 3.38, MSE = 6682.28, p < .040, p² 

=.09, som visar att deltagarna läste minst antal ord i tal och flerst antal ord i roterat tal i båda 
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brusbetingelserna. En huvudeffekt av brus hittades också F(1,62) = 100.18, MSE = 11802.28, 

p < .001, p² =.76, vilketn visar att deltagarna läset snabbare i texten utan brus oavsett i vilken 

ljudbetingelse de läste, men ingen signifikant interaktion mellan brus och ljud hittades, 

F(2,62) = 1,40, MSE = 6129.81, p < .253, p² =.04. 

       

 

Figur 3. Figuren visar medelvärderna för antal lästa ord i respektive betingelse. 

Stavfel  

I en 2(visuellt brus: ja, nej) × 3(ljud: tystnad, tal, roterat tal) ANOVA, med upprepad mätning 

där stavfel var beroendevariabel. Analysen för innehållsord med stavfel visade en huvudeffekt 

av brus F(1,62) = 12.09, MSE = 10.24, p < .002, p² =.28, som visade att deltagarna hittade 

fler fel när de läste texten utan brus i alla ljudbetingelser. Ingen huvudeffekt för ljud F(2,62) = 

0.66, MSE = 6.95, p < .521, p² =.02 inte heller någon signifikant interaktion mellan brus och 

ljud F(2,62) = 0,35, MSE = 6.62, p < .707, p² =.01 hittades. För funktionsord med stavfel 

hittades en huvudeffekt av brus och även här hittade deltagarna fler fel när de läste texten utan 

brus i alla ljudbetingelser F(1,62) = 59.24, MSE = 8.98, p < .001, p² = .66, men någon 

huvudeffekt av ljud hittades inte F(2,60)=2.12, MSE = 7.95, p < .129, p² =.07 inte eller någon 

signifikant interaktion mellan brus och ljud F(2,60) = 1.43, MSE = 5.87, p < .247, p² = .05. 
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Diskussion 

 

Det här experimentet gav två huvudsakliga resultat. För det första missade deltagarna färre 

utbytta ord när de läste texten med brus och hörde tal, jämfört med när de läste texten utan 

brus och hörde tal. När deltagarna istället läste båda texterna i tystnad så var det nästan ingen 

skillnad alls på antal hittade fel, vilket skulle kunna indikera att texten med brus skyddar 

deltagarna mot talet. Man har hittat en effekt av tal på en korrekturläsninguppgift när talet var 

meningsfullt, men ingen effekt när talet var meningslöst (roterat tal) vilket innebär att man 

hittade fler felstavade ord i meningslöst tal och i tystnad än i meningsfullt tal (Jones et al., 

1990). Det Jones (1990) säger, stämmer med de resultat som presenterats här, när deltagarna 

läser texten utan brus. Men när deltagarna läste texten med brus i tal hittades fler fel än när de 

läste i tystnad, vilket stämmer med att effekten av irrelevant ljud minskar då den visuella 

uppgiften försvåras genom att det visuellt presenterade materialet maskeras med ett visuellt 

brus (Hughes et al., 2012). Detta kan förklaras med att när uppgiften kräver mer 

uppmärksamhet så blir det mindre uppmärksamhets resurser över som kan dras från den 

primära uppgiften till störande stimuli (Sörqvist et al., 2012). Man kan tänka sig att vi har en 

viss mängd uppmärksamhet, en ”uppmärksamhetsbank” och ju större del av 

uppmärksamheten en uppgift kräver desto mindre uppmärksamhet finns det över som kan 

dras till andra stimulit. Men när uppgiften kräver mindre av vår uppmärksamhet som i 

experimentet då deltagarna läser texten utan brus finns det fortfarande utrymme för att 

uppmärksamheten fångas av ljudet. Det andra resultatet av intresse gäller läshastighetetta där 

deltagaran läser fler ord i roterat tal än i vanligt tal och tystnad. Det som också kan sägas om 

resultaten för läshastigheten är att effekten av visuellt brus på läshastigheten inte är orsaken 

till interaktionen som uppstår mellan tal och visuellt brus för förmågan att hitta kontextuellt 

felaktiga ord. Detta eftersom ljudet påverkar deltagarna nästan lika mycket i båda 

brusbetingelserna. Hade däremot deltagarnas läshastighet påverkats olika i de båda 

brusbetingelserna beroende på vilken ljudbetingelse de läst i skulle man kunna tänka att 

antalet lästa ord kan ha bidragit till interaktionen. Med tanke på att studien givit svar på 

frågeställningarna och givit intressanta resultat, skulle ett förslag på vidare forskning vara att 

göra en liknande studie, men till exempel med ett mer lättgenomträngligt brus, så att 

deltagarna lättre kan se texten men uppgiften ska ändå vara så svår att det kräver hög 

koncentration och mer av uppmärksamhetsresurserna än en vanlig text i till exempel Times 

New Roman. Detta skulle kunna leda till replikering av de resultat som visats i studien, 

nämligen att hög svårighetsgrad på uppgiften kan skydda mot störande stimuli och möjligen 
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ännu starkare interaktioner. Det skulle också vara intressant att se i en studie om hög 

svårighetsgrad på en uppgift också kan skydda mot andra störande stimuli än ljud, till 

exempel olika styrka på ljus, olika nyanser av ljus, lukter och kanske någon form av känsel 

som till exempel vibrationer, detta för att se om fenomenet som diskuteras (dvs. samspelet 

mellan uppmärksamhetsresurser och en trade-off mellan uppgiftens svårghetsgrad och 

mottagligheten för distraktion) gäller för fler sinnen än hörsel.   

      

Metoddiskussion 

Vi kan se av resultaten att bruset hade en signifikant effekt i alla beroendevariabler och 

påverkade i högsta grad deltagarna. Några av resultaten i studien blev inte signifikanta, vilket 

enkelt skulle kunna förklaras av att manipuleringen av bruset i texterna var för starkt och 

gjorde det för svårt för deltagarna att utföra uppgiften och därmed en orsak till för stor 

spridning i resultaten. Svårighetsgraden på texterna med brus kan ha gjort att till exempel 

felstavningar kan ha blivit svåra att upptäcka, särskilt de ord där en bokstav hade bytts ut mot 

en annan liknande(t.ex. k mot h, eller e mot c). En annan orsak kan vara att deltagarna blev 

tvingade att fokusera för mycket för att se texten och missade då meningsinnehållet vilket kan 

ha gjort att det blev svårt att upptäcka till exempel de utbytta innehållsorden.  

 Studien hade också kunnat göras i en mellanpersons design, anledningen till att 

detta inte gjordes är att en mellanpersonsdesign skulle kräva för många deltagare på den 

utsatta tid studien hade och skulle därför inte vara möjlig att genomföra.  
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