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Tillämpningar på logaritmer kan 

avslöja fuskare 

 

Benfords lag har fascinerat fackfolk och allmänheten i 

över ett sekel. 1881 upptäckte den amerikanske 

astronomen Simon Newcomb att böcker med 

logaritmtabeller (detta var innan vi fick räknestickor 

och långt senare miniräknare) alltid verkade mer slitna 

på de första sidorna med logaritmer för tal som börjar 

med 1, 2 osv och mindre slitna på de sidor där det 

fanns logaritmer av tal som började med siffror som 8 

och 9.  

Vad gjorde logaritmtabeller för nytta. Jo, det var en 

metod att förenkla krångliga och tidsödande 

multiplikationer och divisioner med många siffror och 

ersätta dem med betydligt enklare additioner och 

subtraktioner. Av någon anledning verkade det som 

folk slog upp logaritmen för tal som började med 

siffrorna 1 och 2 mycket oftare än de slog upp 

logaritmen för tal som började med 8 och 9. Det 

verkade faktiskt som siffror som börjar med 1 och 2 

faktiskt förekom oftare i beräkningar än siffror som 

börjar med 8 och 9. 

 

Sid 2 

 

Här använder vi andra logaritmlagen och visar 

analysverktyget summa kan användas som ett 

förkortat skrivsätt när man ska summera ett antal 

termer. 

Sid 3-4 

 

På sid 3 och 4 ger vi en enkel förklaring till varför 

”låga” siffror är vanligare i vissa typer av data. På 

nätet finns också många sidor som kan ge förklaringar 

till varför det är så. Sök på Benford. 

Sid 5 

Observera att log (4/3) t.ex. skrivs som -log (3/4). Se 

till att eleverna förstår den omskrivningen. 
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Sid 7 

 

Hör börjar nu olika exempel på datamaterial som mer 

eller mindre följer Benfords lag. Exemplet ovan är 

folkmängden i världens länder (239 st). För att komma 

fram till förstasiffran så gör vi en del manipulationer 

med våra data, som från början är i numeriskt format. 

Vi visar här hur det går till: 

 

Dessa manipulationer görs alltså i kolumnerna C, D 

och E. Observera alltså att numeriska data visas 

högerställt i kalkylbladets celler och textsträngar 

positioneras till vänster 

Vi får alltså resultatet i kolumn E som vi här markerat 

med gul färg. 

 

Sid 8 

 

Sär ser fördelningen av förstasiffra ut. Skalan på den 

lodräta axeln är relativ frekvens som markeras som 

”procent”. Man kan också ha absoluta värden.  

På de följande sidorna finns några fler exempel. Låt 

eleverna själva ta fram data som de kan testa. Man 

kan oftast kopiera data direkt och klistra in direkt i 

kalkylarket. Man kan få pröva sig fram. 

Det visar sig att även de så kallade Fibonaccitalen 

följer Benfords lag ganska bra. Förklara för eleverna 

hur denna talföljd är uppbyggd.  

 

En intressant egenskap hos data som följer Benfords 

lag är att data ska vara skalinvarianta. Nedan har vi 

fördelningen av förstasiffra för arealen för jordens 

länder. Data finns med i ett kalkylblad i TI-Nspire-filen. 

Arealen mäts här i kvadratkilometer (km2). Om vi om- 

vandlar till square miles så får vi en fördelning som 

också liknar den teoretiska Benfordfördelningen. Se 

diagrammen på nästa sida. 
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