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Sammanfattning  

 
Denna studie undersöker om personer födda tidigt på året är överrepresenterade bland 

elitidrottare. 899 svenska elitidrottare inom friidrott och fotboll har undersökts och deras 

födelsemånad dokumenterats. För att besvara frågeställningen i denna studie har statistiska 

metoder använts, där hypotesprövning med Goodness of Fit-test och Z-test var de 

huvudsakliga metoderna.  

 

Goodness of Fit-testet gav ingen signifikans för någon av grupperna på 5%-nivån.  

Resultatet av Z-testet gav de manliga fotbollsspelarna signifikans, vilket stödjer att manliga 

fotbollsspelare i högre utsträckning är födda tidigt på året. För friidrottarna, både herrar och 

damer samt de kvinnliga fotbollsspelarna, erhölls ingen signifikans på 5%-nivån enligt Z-

testet.  
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1 Inledning 
Nedan presenteras bakgrund, problematisering och tidigare åtgärder för problematiken. 

Vidare introduceras syfte och frågeställningar samt avgränsning och disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
Det är sedan tidigare känt att ungdomar som är födda tidigt på året har en fördel gällande att 

presentera inom idrott. Den avgörande faktorn är att fysiken hos dessa individer är mer 

välutvecklad, kontra de som är födda sent på året. De tidigt födda ungdomarna behöver därför 

inte besitta större utvecklingspotential, då deras tidigt utvecklade fysik kan ge en skenbar bild 

av verkligheten. Detta problem har på senare år blivit uppmärksammat trots att det anses ha 

funnits under en längre tid. (Peterson, 2011) 

 

År 2016 publicerade Lundberg (2016) en artikel där RAE (relative age effect) hade beräknats 

för Allsvenskan 2016. Spelarna delades in i 4 grupper efter vilket kvartal de var födda i, där 

grupp 1 fick motsvara kvartal 1, grupp 2 kvartal 2, osv. Grupp 1 tilldelades sedan siffran 4, 

grupp 2 fick siffran 3, grupp 3 siffran 2 och grupp 4 tilldelades siffran 1. Givet att spelarna 

skulle ha en jämn fördelning över alla kvartal skulle indexet för summan bli 2,5. Resultatet i 

Lundbergs (2016) artikel blev 2,81. De kunde då fastställa att spelarna i större utsträckning 

var födda första halvåret jämfört med andra halvåret.  

 

Enligt Lundberg (2016) visades även den procentuella fördelningen och index för varje 

kvartal bland unga fotbollsspelare som deltagit i elitlägret i Halmstad mellan 2001–2011. 

Under elitlägret hade 72% av pojkarna och 65% av flickorna som var födda under första 

halvåret indexen 3,03 och 2,84.Ytterligare problem som uppmärksammades i artikeln var hur 

få spelare det var som fortfarande spelade fotboll vid 22 års ålder, av dem som var med på 

elitlägret vid 15 års ålder. Resultaten från Lundbergs (2016) artikel visade att endast 64% av 

pojkarna och 41% av tjejerna fortfarande spelade fotboll vid 22 års ålder. För friidrotten 

hittades inga tidigare studier angående denna problematik, dock anses sporten definitivt vara 

relevant att undersöka, då fysiken spelar en viktig faktor även inom denna idrott.  

 

 

1.2 Problematisering 
Sedan tidigare har problematiken med att sortera bort barn och ungdomar i idrotten varit 

känd, speciellt inom fotbollen. Problematiken är uppmärksammad då tidigt födda individer 

med en tidigt utvecklad fysik, ofta blir utvalda till olika samlingar, tävlingar och matcher. 

Detta sker dels inom klubbar men också av det ledande förbundet. De utvalda individerna får 

en möjlighet till bättre verksamhet med större utvecklingsmöjligheter trots att deras tidigt 

utvecklade fysik endast ger en skenbar bild av deras potential. Forskare och talangutvecklare 

inom idrotterna ser detta som ett problem, och de letar ständigt efter nya samt bättre lösningar 

till problemet. Risken som finns om problemet inte hanteras är att förbund och klubbar 

riskerar att missa värdefulla talanger i unga åldrar. Därmed missar de att ge dessa individer 

den verksamhet och miljö som de kan erbjuda. På sikt kan detta leda till att inhemska ligor 
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och tävlingar får sämre kvalité samt att sporterna inte blir lika attraktiva att följa. (Peterson, 

2011)  

 

Den aktuella problematiken i denna studie diskuteras i större utsträckning inom fotbollen 

kontra friidrotten, då uttagningar till distriktslag och landslag är mer förekommande inom 

fotbollen (Jansson, 2016).  

 

Ytterligare en viktig faktor som anses ligga till grund för problematiken är att fotboll är en 

lagidrott där individerna ständigt påverkas av sin omgivning. Friidrotten besitter delvis 

samma problem, dock inte i lika stor utsträckning. Inom friidrotten tävlar de för det mesta 

individuellt och utgallring blir inte lika förekommande som inom fotboll. (Jansson, 2016)  

 

Ett problem som är starkt kopplat med studiens problematik är att elitklubbar runt om i landet 

besitter dålig kunskap angående den aktuella problematiken hos unga idrottare. Hans Wildow, 

riksledare inom Svenska Fotbollsförbundet, menar att det är viktigt att klubbarna är väl 

medvetna om problematiken och att de formar sin verksamhet efter det. (Lundberg, 2016) 

 

1.3 Tidigare åtgärder  
För unga, manliga fotbollsspelare har Svenska Fotbollsförbundet redan vidtagit åtgärder. De 

har bildat Future Team, vilket är ett landslag för pojkar i åldrarna 15–17 år. Detta landslag är 

för de individer som bedöms ha en sen fysisk utveckling, jämfört med genomsnittet för given 

ålder. Visionen med åtgärden är att på sikt ge dessa individer samma utvecklingsmöjligheter 

och erfarenhet som de med tidig fysisk utveckling får. Denna åtgärd är fortfarande relativt ny 

och oprövad samt utan dokumenterade resultat. (Lundberg, 2016) 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elitidrottares födelsemånader fördelar sig över 

året, inom sporterna fotboll och friidrott. Valet av idrotterna, fotboll och friidrott, grundas i att 

dessa idrotter är ledande bland antal idrottsutövare i Sverige. Det motiveras även av att dessa 

sporter besitter många elitutövare jämfört med andra sporter.  

 

 

Frågeställning: 

 

Är svenska fotbollsspelare och friidrottare, uppdelat på damer samt herrar, på elitnivå 

överrepresenterade med födelsemånader i början på året? 

 

1.5 Avgränsning  
Studien avgränsas till idrotterna fotboll och friidrott på elitnivå i Sverige. För att kunna utföra 

en undersökning om elitidrottare är det viktigt att göra rimliga avgränsningar som leder till att 

urvalet är representativt för målpopulationen. Studiens valda avgränsning är den högsta 
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rankade ligan i Sverige 2017, för damer och herrar i fotboll. Avgränsningen för friidrotten är 

de 10 bästa resultaten från varje gren under utomhussäsongen 2016, där varje individ endast 

kan förekomma en gång inom varje gren. Utvalda individer i denna studie skall ha svensk 

nationalitet.  

 

Utifrån den valda avgränsningen för friidrotten i denna studie fanns den nedan beskrivna 

problematiken i åtanke. Inom friidrotten kan vissa individer förekomma på topp-10 listan 

inom olika grenar och därför representeras flera gånger i urvalet. Detta kan anses vara ett 

problem då dubbelräkningar kan inträffa och detta kan leda till att observationerna får ett 

beroende. Om detta inträffar i studien bland observationerna görs en bedömning att individen 

är representativ för sporten och att det beroende vi får är försumbart. Dessutom finns det en 

risk att göra selektionsfel om endast en individ får vara representativ en gång, då de ersättande 

individerna hade kunnat bli olika individer beroende på vilken gren man börjar med. 

Problematiken hade i detta fall löst sig själv om en individ endast fått tävla i en gren. 

 

 1.6 Disposition  

I kapitel 2 beskrivs Goodness of Fit-testet och Z-testet, som har använts för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Vidare bestäms styrkan för båda testen under olika scenarier. 

I kapitel 3 redogörs datainsamlingen, vidare i kapitel 4 redovisas samtliga resultat. Till sist i 

kapitel 5 presenteras diskussion och slutsats. 
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2 Metod 

Nedan presenteras metoden för Goodness of Fit-test och Z-test. 

 

2.1 Goodness of Fit-test  

 

Låt 𝑋 vara födelsemånad för en svensk elitaktiv av ett visst kön inom en viss idrott, där 𝑋 

antar värdet 1 om födelsemånaden är januari, värdet 2 om februari, osv. 

 

Vidare, låt 𝑃𝑖 = 𝑃(𝑋 = 𝑖), 𝑖 = 1, … ,12. 

 

Vi önskar testa nollhypotesen att fördelningen för 𝑋 sammanfaller med fördelningen över 

födelsemånad för populationen av Sveriges befolkning födda 1983-1997, ett tidsspann som 

återspeglar nuvarande elitidrottares födelseår.  

 

  𝐻0: 𝑃(𝑋 = 𝑖) =  𝑞𝑖           𝑖 = 1, … , 12               

  𝐻𝐴: 𝑃(𝑋 = 𝑖) ≠  𝑞𝑖         för minst ett 𝑖 

 

Signifikansnivån 𝛼 = 0,05  

 

Teststatistika: 

 

 S=∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

12
𝑖=1 ~𝑎𝑝𝑝𝑟 𝜒11

2  under 𝐻0 

  

om 𝑋1, … , 𝑋𝑛 kan betraktas som ett slumpmässigt stickprov med storlek n och alla 𝐸𝑖 > 5. 

𝑂𝑖 är antalet elitaktiva i urvalet som har en födelsedag under den i:te månaden och 𝐸𝑖 är 

förväntad antal som har födelsedag under den i:te månaden givet att nollhypotesen är sann. 

 

Beslutregel: 𝐻0 förkastas om 𝑆𝑜𝑏𝑠  ≥ 19.675. 

 

2.2 Z-test  
 

Testet i föregående avsnitt tar inte hänsyn till att 𝑋 kan betraktas som en klassindelad variabel 

på månads nivå. 

 

Om 𝑋 = 1 betyder det att personen är född någon av de 31 första dagarna på året, om X=2 att 

födelsedagen inträffar någon av dagarna 32 till 59 (skottår negligeras) från årets början, osv. 

För att ta hänsyn till att 𝑋 är på en högre nivå än nominalnivå, låt  

 

𝑉 = födelsedag räknat som antal dagar från årets början.  
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För en person som har födelsedag den 8 april antar således variabeln 𝑉 värdet 98 = (31 +

28 + 31 + 8). Eftersom vi endast vet att personen ifråga är född i april ersätter vi värdet 98 

med 105, klassmitten för april månad (31 + 28 + 31 + 0,5 × 30). Här antas således att 

fördelningen över födelsedag är jämnt fördelad under en och samma månad, ett antagande 

som inte borde vara alltför orimligt. 

 

Variabeln 

 

𝑊=födelsedag räknat som antal dagar från årets början där värdena endast antar klassmitter  

 

har följande sannolikhetsfördelning:  

 

  𝑤                   𝑃(𝑊 = 𝑤) 

 

15,5 𝑝1 

45 𝑝2 

74,5 𝑝3 

105 𝑝4 

135,5 𝑝5 

166 𝑝6 

196,5 𝑝7 

227,5 𝑝8 

258 𝑝9 

288,5 𝑝10 

319 𝑝11 

349,5 𝑝12 

 

Låt 𝑊1, … , 𝑊𝑛vara ett slumpmässigt urval från ovanstående fördelning med väntevärde 𝜇𝑤 

och standardavvikelse 𝜎𝑤.  

 

Under antagande att 𝑝𝑖 = 𝑞𝑖 för alla  𝑖 = 1, … , 12 erhålles: 

 

 𝜇𝑤 = 𝑞1 × 15.5 + ⋯ + 𝑞12 × 349.5  

 

 𝜎𝑤 = √𝑞1 × (15.5 −  𝜇𝑤)2 + ⋯ + 𝑞12 × (349.5 −  𝜇𝑤)2  

 

Dessa värden på parametrarna betecknas med  𝜇0 respektive 𝜎0. 

 

Om  𝐻0: 𝑃(𝑋 = 𝑖) = 𝑞𝑖 för alla 𝑖 = 1, … , 12 är sann gäller att  

𝜇𝑤 = 𝜇0 och  𝜎𝑤 = 𝜎0.  

 

Således önskar vi testa nollhypotesen: 
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   𝐻0: 𝜇𝑤=𝜇0 

mot 

  𝐻𝐴: 𝜇𝑤 ≠ 𝜇0 

 

där signifikansnivån återigen sätts till 5%. 

 

Teststatistika: 

 

 𝑍𝑜𝑏𝑠 =
�̅�−𝜇0

𝜎0 √𝑛⁄
 ~ 𝑎𝑝𝑝𝑟 𝑁(0,1) under 𝐻0. 

enligt Centrala gränsvärdessatsen om 𝑛 är tillräckligt stort och 𝑊1, … , 𝑊𝑛 kan betraktas som 

ett slumpmässigt stickprov där  

 

 �̅� =
1

𝑛
 ∑ 𝑊𝑖

𝑛
𝑖=1 .  

 

Beslutregel: 𝐻0 förkastas om |𝑍𝑜𝑏𝑠|  ≥ 1.96. 

 

Notera logiken, om vi kan förkasta 𝐻0: 𝜇𝑤=𝜇0 kan vi också förkasta 

𝐻0: 𝑃(𝑋 = 𝑖) =  𝑞𝑖 𝑖 = 1, … , 12     

 

Det finns två uppenbara fördelar med detta test jämfört med testet i föregående avsnitt. 

För det första tar Z-testet hänsyn till den underliggande kvotskalan och utnyttjar därmed 

datamaterialets information bättre. För det andra, med Z-testet finns också möjligheten att dra 

antingen slutsatsen att tidigt födda på året är överrepresenterade bland elitaktiva eller 

slutsatsen att tidigt födda på året är underrepresenterade bland elitaktiva. Den distinktionen 

går inte att göra med Goodness of Fit-testet.      

 

   

2.3 Testernas styrka (Power) 
 

Styrkan för ett test definieras som sannolikheten att förkasta 𝐻𝑜 givet ett visst värde på 

parametern som ingår i våra hypoteser. Det är naturligtvis av intresse att denna sannolikhet är 

hög för värden på parametern som ryms inom 𝐻𝐴 alternativt kombinationer av värden på 

parametrar som ryms inom 𝐻𝐴 . Därför beräknas styrkan för båda testen för några tänkta 

scenarion.  

 

I scenario 1 utgår vi från att nollhypotesen 𝐻𝑜: 𝑃(𝑋 = 𝑖) = 𝑞𝑖 ,   𝑖 = 1, … ,12  

är sann och följaktligen att 𝐻0 : 𝜇𝑤=𝜇0 också är det. I scenario 2-5 utgår vi från att tidigt 

födda på året är i varierande grad överrepresenterade bland elitaktiva. För scenario 2 antar vi 

att andelen som är födda i januari är 1.5 gånger så stor som andelen födda i december och att 

månadsandelarna antar linjärt med årets månader. I scenario 3 -5 antas att andelen födda i 

januari är 2, 2.5 respektive 3 gånger så stor som andelen födda i december och återigen att 

månads andelarna är linjärt avtagande. 
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För scenario 1 får vi följande parametervärden, avrundade till tre decimaler: 

 

𝑞1 =0,083 , 𝑞2 = 0,082 , 𝑞3 =0,095, 𝑞4 =0,093, 
𝑞5 =0,091 , 𝑞6 =0,086 , 𝑞7 =0,086 , 𝑞8 =0,084, 
𝑞9 =0,081 , 𝑞10 =0,076 , 𝑞11 =0,070 , 𝑞12 =0,071 
 

 

För att bestämma de kombinationer av parametervärden 𝑎1, … , 𝑎12 som svarar mot scenario 

2-5 löses dessa ut ur ekvationssystem. För exempelvis scenario 3, får vi följande ekvationer 

 

 

 

𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + 𝑎4 + 𝑎5 + 𝑎6 + 𝑎7 + 𝑎8 + 𝑎9 + 𝑎10 + 𝑎11 + 𝑎12 = 1 (1) 

 

𝑎2 = 𝑎1 − 𝑘                (2)

     

 𝑎3 = 𝑎1 − 2𝑘     (3) 

 

 𝑎4 = 𝑎1 − 3𝑘      (4)

     

 𝑎5 = 𝑎1 − 4𝑘      (5)

      

 𝑎6 = 𝑎1 − 5𝑘      (6)

      

 𝑎7 = 𝑎1 − 6𝑘     (7)

     

 𝑎8 = 𝑎1 − 7𝑘      (8)

      

 𝑎9 = 𝑎1 − 8𝑘      (9)

    

 𝑎10 = 𝑎1 − 9𝑘     (10)

      

 𝑎11 = 𝑎1 − 10𝑘      (11)

   

 𝑎12 = 𝑎1 − 11𝑘     (12) 

 

 𝑎1 = 2𝑎12      (13) 

 

Ekvation (1) säger att andelarna ska summera till 1. Ekvation (2) –(12) är ett resultat av att 

𝑎𝑖 = 𝑎1 − (𝑖 − 1)𝑘 , där 𝑖 = 2, … ,12, dvs att månadsandelarna avtar linjärt med 𝑘 enheter per 

månad. Ekvation (13) svarar mot att andelen i januari är dubbelt så stor som andelen i 
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december (specifikt för scenario 3). Ekvationssystemet löses genom att substituera (12) i (13) 

vilket ger: 

 

 𝑎1 = 22𝑘       (14) 

 

Substitution av (14) i (2) – (12) ger : 

𝑎2 =21k      (15) 

𝑎3 = 20𝑘       (16) 

𝑎4 = 19𝑘      (17) 

𝑎5 = 18𝑘      (18) 

𝑎6 = 17𝑘      (19) 

𝑎7 = 16𝑘      (20) 

𝑎8 = 15𝑘      (21) 

𝑎9 = 14𝑘      (22) 

 𝑎10 = 13𝑘      (23) 

 𝑎11 = 12𝑘      (24) 

 𝑎12 = 11𝑘      (25) 

 

Substitution av (14) – (25) i (1) ger : 

 

𝑘 =
1

198
.      (26) 

Slutligen, substitution av (26) i (14) – (25) ger andelarna som visas nedan:  

 

 𝑎1 =
22

198
 , 𝑎2 =

21

198
, 𝑎3 =

20

198
,  𝑎4 =

19

198
, 𝑎5 =

18

198
,  𝑎6 =

17

198
, 𝑎7 =

16

198
,  𝑎8 =

15

198
,  𝑎9 =

14

198
 

 ,  𝑎10 =
13

198
 ,  𝑎11 =

12

198
, 𝑎12 =

11

198
 

 

 

På liknande sätt får vi för scenario 2 (ekvation 13 ersätts med 𝑎1 = 1.5𝑎12) 

 

𝑎1 =
33

330
, 𝑎2 =,

32

330
𝑎3 =

31

330
, 𝑎4 =

30

330
, 𝑎5 =

29

330
, 𝑎6 =

28

330
, 𝑎7 =

27

330
, 

 

𝑎8 =
26

330
, 𝑎9 =

25

330
, 𝑎10 =

24

330
, 𝑎11 =

23

330
, 𝑎12 =

22

330
 

 

 

 

För scenario 4 blir andelarna : 

 

𝑎1 =
55

462
, 𝑎2 =,

52

462
𝑎3 =

49

462
, 𝑎4 =

46

462
, 𝑎5 =

43

462
, 𝑎6 =

40

462
, 𝑎7 =

37

462
, 

 



 9 

𝑎8 =
34

462
, 𝑎9 =

31

462
, 𝑎10 =

28

462
, 𝑎11 =

25

462
, 𝑎12 =

22

462
 

 

 

och för scenario 5 : 

 

𝑎1 =
33

264
, 𝑎2 =,

31

264
𝑎3 =

29

264
, 𝑎4 =

27

264
, 𝑎5 =

25

264
, 𝑎6 =

23

264
, 𝑎7 =

21

264
, 

 

𝑎8 =
19

264
, 𝑎9 =

17

264
, 𝑎10 =

15

264
, 𝑎11 =

13

264
, 𝑎12 =

11

264
 

 

 

 

2.3.1 Goodness of Fit testet  
 

För att bestämma styrkan för de olika scenarion som har beskrivits ovan genomförs en 

simulering då teststatistikans fördelning inte är känd under scenario 2 till 5. (Teststatistikan 

antas approximativt chi två-fördelad under scenario 1, vilket svarar mot nollhypotesen.) 

 

Simuleringen går till på så sätt att för en given stickprovsstorlek 𝑛, exampelvis 𝑛 = 261 för 

de allsvenska fotbollsherrarna, slumpas 261 utfall på variabeln 𝑋 ut där parametrarna som styr 

fördelningen över X sätts till värden som svarar mot ett visst scenario. Undersöks styrkan för 

exempelvis scenario 3 sätts parametrarna till de värden som anges i föregående avsnitt. 

Därefter beräknas värden på teststatistikan 𝑊 betingat på de utslumpade 261 utfallen och 

detta värde på teststatistikan jämförs med det kritiska värdet 19.675. 

 

Proceduren upprepas 10000 gånger och styrkan bestäms som andelen av dessa 10000 gånger 

som det observerade värdet på teststatistikan överstiger det kritiska värdet. I Appendix 2 

återfinns den Do-fil som skrevs i STATA för att utföra beräkningarna. 

 

 

2.3.2 Z-testet  
 

Mot vart och ett av scenarierna beskrivna tidigare, svarar ett visst värde på 𝜇𝑤 och ett visst 

värde på 𝜎𝑤. Tabellen nedan visar dessa värden  

 

Tabell 2.3.2.1: Värden på 𝜇𝑤 och 𝜎𝑤 avrundade till två decimaler för olika scenarion. 

scenario 𝜇𝑤 𝜎𝑤 

1 181,71 105,13 

2 168,51 104,25 

3 159,71 102,73 

4 153,43 101,15 

5 148,72 99,70 
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Beräkningarna för 𝜇𝑤 och 𝜎𝑤 för exampelvis scenario 3 har gjorts på följande sätt: 

 

 𝜇𝑤 =
22

198
× 15.5 + ⋯ +

11

198
× 349.5 

 

 𝜎𝑤=√
22

198
(15.5 − 159,71)2 + ⋯ +

11

198
(349.5 − 159,71)2 

 

 

För att bestämma Z-testets styrka för de olika scenarierna, utgår vi från beslutsregel: ( 𝛼 =

0.05, dubbelsidig alternativhypotes). 

Förkasta 𝐻0: 𝜇𝑤 = 𝜇0 om 𝑍 = 
�̅�−𝜇0

𝜎0 √𝑛⁄
 ≤ −1.96 , eller 

 𝑍 =
�̅�−𝜇0

𝜎0 √𝑛⁄
 ≥ 1.96   

 

vilken kan skrivas om som : 

 

Förkasta 𝐻0: 𝜇𝑤 = 𝜇0 om �̅� ≤ 𝜇0 − 1.96 ×
𝜎0

√𝑛
= 𝑘0, eller �̅� ≥ 𝜇0 +  1.96 ×

𝜎0

√𝑛
= 𝑘1 

 

Testets styrka, fortfarande med scenario 3 som exempel beräknas som:  

 

𝑃(�̅� ≤ 𝑘𝑜 | 𝜇𝑤 = 159,71, 𝜎𝑤 = 102,73) + 𝑃(�̅� ≥ 𝑘1 | 𝜇𝑤 = 159,71, 𝜎𝑤 = 102,73) =  

 

𝑃(
�̅�−159,71

102,73 √𝑛⁄
 ≤

𝑘0−159,71

102,73 √𝑛⁄
 ) +  𝑃(

�̅�−159,71

102,73 √𝑛⁄
≥ 

𝑘1−159,71

102,73 √𝑛⁄
) =  𝑃(𝑍 ≤

𝑘0−159,71

102,73 √𝑛⁄
 ) +  𝑃(𝑍 ≥ 

𝑘1−159,71

102,73 √𝑛⁄
). 

 

Om alternativhypotesen är enkelsidig 𝐻𝐴: 𝜇𝑤 < 𝜇0 vilket ligger i linje med vår misstanke om 

att tidigt födda på året är överrepresenterade bland elitidrottare får vi istället beslutsregeln: 

 

Förkasta 𝐻0: 𝜇𝑤 = 𝜇0 om 𝑍 =  
�̅�−𝜇0

𝜎0 √𝑛⁄
 ≤  −1.645  

 

alternativt 

 

Förkasta 𝐻0: 𝜇𝑤 = 𝜇0, om �̅� ≤ 𝜇0 − 1.645 ×
𝜎0

√𝑛
= 𝑘2 

 

Testets styrka, fortfarande med scenario 3 som exempel, erhålles som  

 

𝑃(�̅� ≤ 𝑘𝑜 | 𝜇𝑤 = 159,71, 𝜎𝑤 = 102,73) = 𝑃(𝑍 ≤
𝑘2−159,71

102,73 √𝑛⁄
 ).  
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3 Datainsamling  
Uppsatsen använder tre olika datamaterial från olika källor. Datainsamlingen för hela 

populationen är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB). Uppgifterna om födelsemånad 

för friidrottare och fotbollsspelare är framtagna från webbsidorna Svenska Friidrottsförbundet 

(2016) och Föreningen Svensk Elitfotboll (2017).  Datamaterialet från SCB är registerdata 

som omfattar 1 530 524 personer födda 1983–1997. Materialet är endast indelat i 

födelsemånad medan födelseår är okänt i den givna perioden.  

 

Sammanlagt undersöks 899 elitidrottare inom de 2 sporterna fotboll och friidrott.  

Data över den svenska friidrottseliten är hämtad från Svenska Friidrottsförbundet med hjälp 

av Friidrottsförbundet (2016) där 220  kvinnor och män (440 totalt) har undersökts och deras 

födelsemånad dokumenterats. Det valda urvalet är taget från de 10 bäst placerade individerna 

i varje gren under utomhussäsongen 2016 (sammanlagt 22 grenar).  

Herrarnas fotbollsdata är direkt tagen från Föreningen Svensk Elitfotboll (2017), där alla med 

nationalitet Sweden har dokumenterats efter födelsemånad. Fotbollsdamernas data är hämtad 

från Opta Sports(2017) och Scoccerpunter (2017). Datamaterialet har även jämförts med 

Svenska Fotbollsförbundets data för både herrar och damer. Sammanlagt undersöks 261 

herrar och 198 damer inom fotbollen.  

 

3.1 Databearbetning  
För att sammanställa datamaterialet över befolkningen från SCB och elitidrottarna har 

Microsoft Excel 2016 använts. För att få fram resultaten på styrka för Goodness of Fit-testet  

användes programmet STATA som hjälpmedel. Tabeller och figurer är sammanställda i Excel 

2016.  

 

3.2 Deskriptiv statistik 
 

Figurerna nedan beskriver fördelningen över födelsemånader (heldragna linjer) för de fyra 

olika kategorierna av elitidrottare som undersöks samt fördelningen över födelsemånad 

(streckad linje) för Sveriges befolkning födda 1983-1997. 

 

 

http://www.optasports.com/
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Figur 3.2.1. Linjediagram över kvinnliga elitfriidrottare samt befolkningen i födelseår 1983–1997, efter 

födelsemånad. 

 
 

 

 
Figur 3.2.2 Linjediagram över manliga fotbollsspelarna på elitnivå, samt befolkningen i födelseår 1983-1997, 

efter födelsemånad. 
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Figur 3.2.3. Linjediagram över svenska kvinnliga elitfotbollsspelare jämfört med befolkningen, mätt i procent. 
 

 

 

 
Figur 3.2.4. Linjediagram över svenska manliga friidrottare i Sverige jämfört med befolkningen, mätt i 

procentenheter.  
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4 Resultat & Analys 
Resultaten från Goodness of Fit-testet och Z-testet redovisas nedan för både män och kvinnor 

utifrån datamaterialet som samlades in över svenska vuxna elitidrottare.  

 

 

Tabell 4.1 Resultat från Goodness of Fit och Z-testen. Ett ”ja” innebär att nollhypotesen förkastas och ett ”nej” 

att nollhypotesen inte förkastas.   

 

Kategori  

 

Goodness of Fit-test 

 

                                  Z-test                Z-test 

                             dubbelsidigt         enkelsidigt 

         5%     1%  �̅�     𝑍𝑜𝑏𝑠              5%  1%              5%  1% 

1.fotboll damer          nej   nej              181   0,921             nej   nej             nej    nej 

2.fotboll herrar           nej   nej              157   -2,69              ja     ja               ja      ja 

3.Friidrott damer          nej   nej              164   -1,48              nej   nej             nej   nej 

4.Friidrott herrar          nej   nej              167    -1,13             nej  nej              nej   nej 

 

 

 

Goodness of Fit-testet gav inga signifikanta resultat på varken 1%-, 5%- eller 10%-nivån.  

 

Z-testet gav skilda resultat från Goodness of Fit-testet. På 5%-nivån var resultatet signifikant 

för fotbollsherrarna vilket även var signifikant på 1%-nivån. För de övriga grupperna visade 

inga värden signifikans, inte ens på 10%-nivån.  

Vid enkelsidiga hypoteser för Z-testet ändras kritiskt värde på 10%-nivån från 1,645 till 

1,282. Detta medför att friidrottsdamernas resultat numera blir signifikant på 10%-nivån. 

Övriga resultat ger samma utfall som för dubbelsidiga hypoteser.  

 

I tabellen redovisas också skattningar av  𝜇𝑤 för de fyra aktuella kategorierna, �̅�.  �̅� tolkas 

som den genomsnittliga födelsedagen räknat från årets början. För fotbollsdamerna blir 

skattningen 181 dagar vilket kan översättas till att den genomsnittliga födelsedagen är den 

30:e juni. För fotbollsherrarna är resultatet 157 vilket motsvarar att den genomsnittliga 

födelsedagen är den 6:e juni. För friidrottsdamerna är den genomsnittliga födelsedagen 13:e 

juni och för friidrottsherrarna är det den 16:e juni. 

 

Nedan redovisas styrkan för de olika testen under tidigare nämnda scenarion då 

signifikansnivån sätts till 5 %. För Z-testet redovisas resultat från såväl enkel- som 

dubbelsidig alternativhypotes. 

 

 

 

 

 

 



 15 

Tabell 4.2 Styrka för 5 olika scenarion med Goodness of Fit-test. Z-test med dubbelsidiga och enkelsidiga 

hypoteser för alla elitidrottare.  

 

 

För Goodness of Fit-testet är styrkan i scenario 1 för fotbollsdamerna 0,0483, fotbollsherrarna 

0,0516 och friidrottarna 0,0484. Scenario 1:s styrka sammanfaller approximativt med den 

valda signifikansnivån på 0,05. Anledningen till att friidrottarnas styrkor sammanfaller bygger 

på att antalet observationer är samma för herrarna och damerna.  

 

Scenario 2 ger en styrka som är högst för fotbollsherrarna (0,2065), näst högst för friidrottarna 

(0,1753) och minst för fotbollsdamerna (0,164).  

De övriga scenariona följer samma mönster som för scenario 2 med en ökande styrka. För 

Scenario 5 som är det mest extrema scenariot blir styrkan för fotbollsherrarna 0,9615, 

friidrottarna 0,9129 och för fotbollsdamerna 0,8769.  

 

För Z-testet återspeglar scenario 1 den valda signifikansnivån under nollhypotesen och blir 

0,05 oavsett hur många observationer vi har. Scenario 2 för fotbollsherrarna ger styrkan 

0,1632, friidrottarna 0,1449 och fotbollsdamerna 0,1366. Denna styrka är lägre än för 

Goodness of Fit-testet. Dock har det dubbelsidiga Z-testet en högre styrka för scenario 3-5 än 

Goodness of Fit-testet för alla fyra kategorier. För det enkelsidiga Z-testet blir dock styrkan  

högst för alla scenarior som ryms inom alternativhypotesen, det vill säga scenario 2-5. 
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Som exempel har testet för fotbollsherrarna i scenario 5 en styrka på 0,9936. Givet att det föds 

3 gånger fler i januari jämfört med december med ett avtagande linjärt samband, är 

sannolikheten att vi helt korrekt ska förkasta 𝐻0 0,9936 vid en enkelsidig alternativhypotes. 
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5. Diskussion & slutsats 
Utifrån förväntningarna trodde vi att vi skulle få en överrepresentation av tidigt födda bland 

fotbollsherrar och fotbollsdamer, då vi läst ett antal studier som styrker problematiken i unga 

åldrar. Liknande mönster skulle kunna förekomma inom friidrott, då fysiken för prestationen 

spelar stor roll inom denna idrott. 

 

Studiens resultat visar att det finns ett problem i herrarnas högsta fotbollsliga att lagen består 

av spelare som i större utsträckning är födda tidigt på året. För fotbollsdamerna får vi inte stöd 

för att problematiken som finns i unga åldrar även skulle finnas hos de vuxna elitidrottarna.   

 

Fotboll är en lagidrott där man hela tiden lägger mycket fokus på lagets insats, detta leder till 

selektion bland spelarna där de bästa spelarna får spela och representera laget. En teori kring 

skillnaderna i resultaten mellan könen är att det kan finnas avgörande faktorer i fysisk 

mognadsprocess. Puberteten hos män ger oftast en positiv effekt på fysisk förmåga medan 

könsmognad för kvinnor kan ge en motsatt effekt. Höga löner för framgångsrika individer 

inom herrfotbollen kan också vara en faktor till att unga lovande herrspelare fullföljer sin 

elitsatsning. För damerna finns inte samma typ av tillgångar vilket möjligen leder till att 

många spelare väljer att avbryta sin elitsatsning.  

 

Problematiken hos de manliga elitfotbollsspelarna som uppmärksammats tidigare, har 

Svenska Fotbollsförbundet vidtagit åtgärder för genom att starta ett future team. Denna 

lösning har de tagit fram med visionen att upptäcka de talanger som har sent utvecklad fysik. 

En nackdel med future team som skulle kunna uppstå är att man inför ytterligare ett landslag 

där selektion kan förekomma. Möjligen kan det leda till att spelarna som varken kommer med 

i landslaget eller future team i större utsträckning lägger av med fotboll. Detta skulle leda till 

sämre bredd inom idrotten där färre vuxna spelar fotboll. Agerandet av Svenska 

Fotbollsförbundet anses dock ha många fördelar. De positiva effekterna av åtgärden kan 

mycket väl på sikt ge en lösning på problemet där tränare ser talangen hos individerna. Det är 

dock viktigt att behålla det ursprungliga landslaget då idrott som mycket annat mäts i resultat. 

Att ha ett bra presterande landslag med skickliga spelare är lika motiverande för många 

individer som att själva bli uttagna. Ett väldigt bra exempel på det inom herrfotbollen är 

Zlatan Ibrahimovic.  

 

Många talanger inom svensk fotboll är framgångsrika redan i unga åldrar och dessa spelare 

både ska vara och är ofta med i landslagssammanhang. Så vilka spelare drabbas av 

problematiken och vilka spelare vill man upptäcka med hjälp av åtgärden future team?  

Dels finns det spelare man aldrig upptäcker med det vanliga landslaget som besitter stor 

potential och dels finns det spelare som har god potential men deras sent utvecklade fysik gör 

att de inte lyckas nå tillräckliga resultat i tidig ålder. En skicklig individ kanske har den 

tekniska och tankemässiga förmågan att dribbla förbi en spelare men är inte tillräckligt snabb 

än i jämförelse med motståndaren. Dessa individer vill tränarna upptäcka då de vet om att när 

spelarna gått igenom puberteten precis som alla andra, kan de mycket väl ha den fysiska 

förmågan att utföra uppdraget.  
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Vad som är rätt och fel gällande landslagsfrågan finns det delade meningar om. Tomas 

Peterson nämner i sin utgivna bok ”Talangutveckling eller talangavveckling” att han gärna 

hade velat ha ett system där man slopar landslag upp till U21 (Ungdom 21). Detta förslag 

anser han vara nödvändigt för ungdomslandslag då han mycket tydligt ser utgallringen av 

spelare. En nackdel med förslaget är att det skulle kunna leda till dålig landslagserfarenhet 

bland spelarna i vuxen ålder och därmed försämra landslagets prestationer.  

 

Friidrotten besitter inte samma typ av problem då alla som är med i en tävling alltid får tävla, 

endast landslaget och större tävlingar ställer selektionskrav. För de vuxna elitfriidrottarna är 

inte tidigt födda på året överrepresenterade på 5% signifikansnivå. Det gäller för både damer 

och herrar. 

 

Under avsnittet deskriptiv statistik i figur 3.2.2 och 3.2.4 gjordes en märklig iakttagelse, maj 

månad är underrepresenterad för de manliga friidrottarna och fotbollsspelarna med över 2 

procentenheter. April och juni månad ligger denna månad närmast och är båda 

överrepresenterade hos elitidrottarna jämfört med befolkningen. Detta tyder på att det som 

inträffat har hänt av en ren slump, men samtidigt, vad är sannolikheten att det ska inträffa i 

båda idrotterna? Om fler idrotter skulle undersökas och visa samma resultat, skulle det kunna 

vara något att fördjupa sig i.  

 

 

Slutsats: 
Problematiken som upptäckts hos unga elitfotbollsspelare att tidigt födda på året är 

överrepresenterade kvarstår hos vuxna manliga fotbollsspelare i Allsvenskan 2017. 

Fotbollsdamernas problematik bland de unga visas inte alls på seniornivå i Damallsvenskan 

2017. Friidrottarna är inte överrepresenterade. Ovanstående slutsatser har gjorts med 5% 

signifikansnivå.   
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Appendix 1 
 

Datamaterial över elitfotbollspelare  

 

Damallsvenskan 

 
 

Allsvenskan 

 
 

 

 

Datamaterial över befolkningen från SCB 
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Diagram över Sveriges befolkning år 1983-1997. 

 
 

 

 

 

Datamaterial över Friidrotten 
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Damer 
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Appendix 2 
 

Stataprogram 

 

Do-file Scenario1 
capture program drop Scenario1 

program define Scenario1, rclass 

clear 

args n 

set obs `n' 

quietly generate x=runiform() 

quietly generate y=1*(x<1/12)+2*(x>1/12 & x<2/12)+3*(x>2/12 & x<3/12)+4*(x>3/12 & x<4/12)+5*(x>4/12 

& x<5/12)+6*(x>5/12 & x<6/12)+7*(x>6/12 & x<7/12)+8*(x>7/12 & x<8/12)+9*(x>8/12 & 

x<9/12)+10*(x>9/12 & x<10/12)+11*(x>10/12 & x<11/12)+12*(x>11/12 & x<1) 

quietly generate d1=sum(y) if y==1 

quietly summarize d1 

scalar O1=r(max) 

quietly generate d2=sum(y) if y==2 

quietly summarize d2 

scalar O2=r(max)/2 

quietly generate d3=sum(y) if y==3 

quietly summarize d3 

scalar O3=r(max)/3 

quietly generate d4=sum(y) if y==4 

quietly summarize d4 

scalar O4=r(max)/4 

quietly generate d5=sum(y) if y==5 

quietly summarize d5 

scalar O5=r(max)/5 

quietly generate d6=sum(y) if y==6 

quietly summarize d6 

scalar O6=r(max)/6 

quietly generate d7=sum(y) if y==7 

quietly summarize d7 

scalar O7=r(max)/7 

quietly generate d8=sum(y) if y==8 

quietly summarize d8 

scalar O8=r(max)/8 

quietly generate d9=sum(y) if y==9 

quietly summarize d9 

scalar O9=r(max)/9 

quietly generate d10=sum(y) if y==10 

quietly summarize d10 

scalar O10=r(max)/10 

quietly generate d11=sum(y) if y==11 

quietly summarize d11 

scalar O11=r(max)/11 

quietly generate d12=sum(y) if y==12 

quietly summarize d12 

scalar O12=r(max)/12 

scalar W=((O1-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O2-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O3-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O4-

`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O5-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O6-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O7-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O8-

`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O9-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O10-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O11-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O12-

`n'/12)^2)/(`n'/12) 

quietly gen p=(W>19.675) 

quietly summarize p 

quietly return scalar power=r(mean) 

end 
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Do-file Scenario2 
capture program drop Scenario2 

program define Scenario2, rclass 

clear 

args n 

set obs `n' 

quietly generate x=runiform() 

quietly generate y=1*(x<33/330)+2*(x>33/330 & x<65/330)+3*(x>65/330 & x<96/330)+4*(x>96/330& 

x<126/330)+5*(x>126/330 & x<155/330)+6*(x>155/330 & x<183/330)+7*(x>183/330 & 

x<210/330)+8*(x>210/330 & x<236/330)+9*(x>236/330 & x<261/330)+10*(x>261/330 & 

x<285/330)+11*(x>285/330 & x<308/330)+12*(x>308/330 & x<1) 

quietly generate d1=sum(y) if y==1 

quietly summarize d1 

scalar O1=r(max) 

quietly generate d2=sum(y) if y==2 

quietly summarize d2 

scalar O2=r(max)/2 

quietly generate d3=sum(y) if y==3 

quietly summarize d3 

scalar O3=r(max)/3 

quietly generate d4=sum(y) if y==4 

quietly summarize d4 

scalar O4=r(max)/4 

quietly generate d5=sum(y) if y==5 

quietly summarize d5 

scalar O5=r(max)/5 

quietly generate d6=sum(y) if y==6 

quietly summarize d6 

scalar O6=r(max)/6 

quietly generate d7=sum(y) if y==7 

quietly summarize d7 

scalar O7=r(max)/7 

quietly generate d8=sum(y) if y==8 

quietly summarize d8 

scalar O8=r(max)/8 

quietly generate d9=sum(y) if y==9 

quietly summarize d9 

scalar O9=r(max)/9 

quietly generate d10=sum(y) if y==10 

quietly summarize d10 

scalar O10=r(max)/10 

quietly generate d11=sum(y) if y==11 

quietly summarize d11 

scalar O11=r(max)/11 

quietly generate d12=sum(y) if y==12 

quietly summarize d12 

scalar O12=r(max)/12 

scalar W=((O1-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O2-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O3-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O4-

`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O5-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O6-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O7-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O8-

`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O9-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O10-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O11-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O12-

`n'/12)^2)/(`n'/12) 

quietly gen p=(W>19.675) 

quietly summarize p 

quietly return scalar power=r(mean) 

end 
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Do-file Scenario3 
capture program drop Scenario3 

program define Scenario3, rclass 

clear 

args n 

set obs `n' 

quietly generate x=runiform() 

quietly generate y=1*(x<22/198)+2*(x>22/198 & x<43/198)+3*(x>43/198 & x<63/198)+4*(x>63/198& 

x<82/198)+5*(x>82/198 & x<100/198)+6*(x>100/198 & x<117/198)+7*(x>117/198 & 

x<133/198)+8*(x>133/198 & x<148/198)+9*(x>148/198 & x<162/198)+10*(x>162/198 & 

x<175/198)+11*(x>175/198 & x<187/198)+12*(x>187/198 & x<1) 

quietly generate d1=sum(y) if y==1 

quietly summarize d1 

scalar O1=r(max) 

quietly generate d2=sum(y) if y==2 

quietly summarize d2 

scalar O2=r(max)/2 

quietly generate d3=sum(y) if y==3 

quietly summarize d3 

scalar O3=r(max)/3 

quietly generate d4=sum(y) if y==4 

quietly summarize d4 

scalar O4=r(max)/4 

quietly generate d5=sum(y) if y==5 

quietly summarize d5 

scalar O5=r(max)/5 

quietly generate d6=sum(y) if y==6 

quietly summarize d6 

scalar O6=r(max)/6 

quietly generate d7=sum(y) if y==7 

quietly summarize d7 

scalar O7=r(max)/7 

quietly generate d8=sum(y) if y==8 

quietly summarize d8 

scalar O8=r(max)/8 

quietly generate d9=sum(y) if y==9 

quietly summarize d9 

scalar O9=r(max)/9 

quietly generate d10=sum(y) if y==10 

quietly summarize d10 

scalar O10=r(max)/10 

quietly generate d11=sum(y) if y==11 

quietly summarize d11 

scalar O11=r(max)/11 

quietly generate d12=sum(y) if y==12 

quietly summarize d12 

scalar O12=r(max)/12 

scalar W=((O1-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O2-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O3-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O4-

`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O5-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O6-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O7-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O8-

`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O9-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O10-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O11-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O12-

`n'/12)^2)/(`n'/12) 

quietly gen p=(W>19.675) 

quietly summarize p 

quietly return scalar power=r(mean) 

end 
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Do-file Scenario4 
capture program drop Scenario4 

program define Scenario4, rclass 

clear 

args n 

set obs `n' 

quietly generate x=runiform() 

quietly generate y=1*(x<55/462)+2*(x>55/462 & x<107/462)+3*(x>107/462 & x<156/462)+4*(x>156/462 & 

x<202/462)+5*(x>202/462 & x<245/462)+6*(x>245/462 & x<285/462)+7*(x>285/462 & 

x<322/462)+8*(x>322/462 & x<356/462)+9*(x>356/462 & x<387/462)+10*(x>387/462 & 

x<415/462)+11*(x>415/462 & x<440/462)+12*(x>440/462 & x<1) 

quietly generate d1=sum(y) if y==1 

quietly summarize d1 

scalar O1=r(max) 

quietly generate d2=sum(y) if y==2 

quietly summarize d2 

scalar O2=r(max)/2 

quietly generate d3=sum(y) if y==3 

quietly summarize d3 

scalar O3=r(max)/3 

quietly generate d4=sum(y) if y==4 

quietly summarize d4 

scalar O4=r(max)/4 

quietly generate d5=sum(y) if y==5 

quietly summarize d5 

scalar O5=r(max)/5 

quietly generate d6=sum(y) if y==6 

quietly summarize d6 

scalar O6=r(max)/6 

quietly generate d7=sum(y) if y==7 

quietly summarize d7 

scalar O7=r(max)/7 

quietly generate d8=sum(y) if y==8 

quietly summarize d8 

scalar O8=r(max)/8 

quietly generate d9=sum(y) if y==9 

quietly summarize d9 

scalar O9=r(max)/9 

quietly generate d10=sum(y) if y==10 

quietly summarize d10 

scalar O10=r(max)/10 

quietly generate d11=sum(y) if y==11 

quietly summarize d11 

scalar O11=r(max)/11 

quietly generate d12=sum(y) if y==12 

quietly summarize d12 

scalar O12=r(max)/12 

scalar W=((O1-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O2-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O3-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O4-

`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O5-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O6-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O7-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O8-

`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O9-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O10-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O11-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O12-

`n'/12)^2)/(`n'/12) 

quietly gen p=(W>19.675) 

quietly summarize p 

quietly return scalar power=r(mean) 

end 
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Do-file Scenario5 
capture program drop Scenario5 

program define Scenario5, rclass 

clear 

args n 

set obs `n' 

quietly generate x=runiform() 

quietly generate y=1*(x<33/264)+2*(x>33/264 & x<64/264)+3*(x>64/264 & x<93/264)+4*(x>93/264 & 

x<120/264)+5*(x>120/264 & x<145/264)+6*(x>145/264 & x<168/264)+7*(x>168/264 & 

x<189/264)+8*(x>189/264 & x<208/264)+9*(x>208/264 & x<225/264)+10*(x>225/264 & 

x<240/264)+11*(x>240/264 & x<253/264)+12*(x>253/264 & x<1) 

quietly generate d1=sum(y) if y==1 

quietly summarize d1 

scalar O1=r(max) 

quietly generate d2=sum(y) if y==2 

quietly summarize d2 

scalar O2=r(max)/2 

quietly generate d3=sum(y) if y==3 

quietly summarize d3 

scalar O3=r(max)/3 

quietly generate d4=sum(y) if y==4 

quietly summarize d4 

scalar O4=r(max)/4 

quietly generate d5=sum(y) if y==5 

quietly summarize d5 

scalar O5=r(max)/5 

quietly generate d6=sum(y) if y==6 

quietly summarize d6 

scalar O6=r(max)/6 

quietly generate d7=sum(y) if y==7 

quietly summarize d7 

scalar O7=r(max)/7 

quietly generate d8=sum(y) if y==8 

quietly summarize d8 

scalar O8=r(max)/8 

quietly generate d9=sum(y) if y==9 

quietly summarize d9 

scalar O9=r(max)/9 

quietly generate d10=sum(y) if y==10 

quietly summarize d10 

scalar O10=r(max)/10 

quietly generate d11=sum(y) if y==11 

quietly summarize d11 

scalar O11=r(max)/11 

quietly generate d12=sum(y) if y==12 

quietly summarize d12 

scalar O12=r(max)/12 

scalar W=((O1-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O2-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O3-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O4-

`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O5-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O6-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O7-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O8-

`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O9-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O10-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O11-`n'/12)^2)/(`n'/12)+((O12-

`n'/12)^2)/(`n'/12) 

quietly gen p=(W>19.675) 

quietly summarize p 

quietly return scalar power=r(mean) 

end 

 

 


