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Abstract

This report is aimed at musicians who want to buy their �rst violin, be
it made in a factory in china or crafted by Stradivari himself. The report
will illustrate an attempt at creating a model of the price of a violin based
on statistical data concerning maker, country of origin, material, design,
quality of sound etc. Contained within is a short historical timeline and
explanation of why certain instruments are worth a thousand times more
than others, and also a brief theoretical part for the uninitiated to be able
to follow the forthcoming calculations.

From the results it can be concluded that a reliable model can not be
obtained due to the nature of the current pricing of violins, which is based
almost completely on the maker and during which phase of his/her life it
was made. Further variations in price is seemingly based on the buyers
ability to bargain. This means that if a musician wants a violin with a
great sound, he/she should try a large price range of violins to �nd one
to his/her liking since a higher price doesn't necessarily mean a better
instrument.

Sammanfattning

Den här rapporten är riktad till musiker som vill köpa sin första �ol,
vare sig det är en massproducerad �ol från en fabrik i kina eller en unik
Stradivari. I rapporten genomförs ett försök till att skapa en modell av
priset för en �ol baserat på statistiska data om violinmakare, tillverknings-
land, material, design, ljudkvalitet etc. Det ingår en blick på historiken
bakom varför vissa instrument är värderade till �era tusen gånger mer än
andra, samt en kortare teoretisk del för att den ej statistiskt bevågade
musikern ska kunna följa kommande beräkningar.

Slutsatsen man kan komma till utifrån resultaten är att det inte går
att skapa en tillförlitlig modell på grund av hur marknaden ser ut idag,
där violinmakaren och vilken period av sitt liv han/hon skapade �olen
är de överväldigande viktigaste faktorerna. Vidare variationer i pris tycks
bero på köparens förmåga att köpslå. Detta innebär att en musiker som
söker efter en �ol med en bra klang bör leta i många olika prisklasser
för att hitta den som låter bäst eftersom ett högt pris inte nödvändigtvis
indikerar ett bra instrument.
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1 Inledning

Ett stråkinstrument kan kosta allt ifrån några hundralappar till �era miljoner
svenska kronor. Många nyblivna musiker har inte koll på vad ett instrument
är värt och tvingas därför sätta sin tillit till att personen som säljer dem ett
instrument faktiskt tar betalt vad instrumentet är värt. Detta är ett problem
som idag bara kan undgås genom att tala med ett �ertal olika värderare vilket
kan vara svårt eftersom instrumentet ligger i säljarens händer.

Denna rapport avser att ta reda på om det går att �nna en matematisk
modell för prediktion av pris hos stråkinstrument baserat på egenskaper hos
instrumentet för att kunna ge en �ngervisning åt musiker som planerar att
köpa sitt första egna instrument. Detta kommer genomföras speci�kt för �oler,
men resultaten är överförbara till andra stråkinstrument.

2 Historia

Det är okänt vem som var först med att upp�nna �olen, men många anser att
det var antingen Andrea Amati eller Gasparo da Salo någon gång runt 1555 [1].
Världens idag mest kända �oltillverkare, Antonio Stradivari, var en lärling hos
Andrea Amati's sonson [1] och hans livsverk är uppdelat i tre perioder: Den
tidiga när han påverkades av sin lärare, den mittersta när han experimenterade
med designen och den senare perioden när han fulländade �olens form så som
den ser ut än idag. Fioler tillverkade från tidigt 1700-tal fram till 1720, även
kallat den gyllene perioden [2], är de som anses vara Stradivaris mästerverk och
är idag de mest eftertraktade �olerna världen över.

Försök har gjorts för att skapa exakt kopior. Detta görs genom att med
hjälp av dagens teknologi ta reda på vilken kemisk sammansättning av lim som
använts, vilken typ av träslag samt hur instrumentet behandlats under sin till-
verkning. Att Stradivari helt enkelt behandlade sina instrument med en speciell
lack är ett vanligt antagande. Åtskilliga vetenskapliga tester med ultraviolett
fotografering, elektronmikroskopi och röntgen har däremot ännu inte lyckats
påvisa att detta skulle vara sant [3].

Hur kommer det sig då att man ännu inte lyckats återskapa samma ljud som
en Stradivari? En teori är att träslaget Antonio Stradivari använde sig av var av
högre akustisk kvalitet tack vare ett tydligt kallare klimat från 1645 till 1715 i
kombination med en ovanligt låg förekomst av sol�äckar. Dessa två faktorer kan
ha påverkat trädens tillväxt och därmed skapat ett näst intill perfekt material att
bygga �oler av. Träd från denna period har visats vara de över lag långsammast
växande träden de senaste 500 åren [3].

Ytterligare en faktor ligger naturligtvis hos Antonio Stradivari själv. Även
om det är så att han hade turen att hitta precis rätt träslag så �nns det inga
tvivel om att han var extremt skicklig inom sitt hantverk. Redan vid 22 års ålder
�ck han sälja sin första violin med sin lärares sigill, vilket vanligtvis inte skedde
tidigare än vid 35 års ålder. Vissa tror att hans framgång beror nästan enbart
på just skicklighet och att hans �oler helt enkelt är så pass välbyggda att de tar
fram musikerns fulla potential [3]. John Montgomery, sekreterare i American
Federation of Violin and Bow Makers säger att den största 'yrkeshemligheten'
är att välja rätt trä då det är dess egenskaper som avgör vilka vibrationer som
fortplantar sig och vilka som dör ut. Han påstår även att det inte �nns några
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tvivel om att de tidiga instrumentmakarna var väl medvetna om detta och att
det är tydligt i de instrument som �nns bevarade idag att deras tillverkare
valde träslag med omsorg. Ett ljus i mörkret är att även om vi inte har samma
gynnsamma klimat som för 300 år sedan så hittar vi än idag trä med utmärkta
egenskaper, och att nya välgjorda instrument kan låta lika utomordentligt som
forna mästares verk [3].

3 Teori

3.1 Linjär Regression

Modellen för linjär regression är

yi =

k∑
j=0

xijβj + ei, i = 1, ..., n (1)

där yi betraktas som en observation av den beroende stokastiska variabeln y vars
väntevärde beror på variablerna x.j . ei är feltermen och antas vara oberoende
mellan observationer. Vi skriver om det på matrisform genom att införa

xi = (xi0 ... xik), i = 1, ..., n

och
β = (β0 ... βk)t

och vi får därmed modellen som

yi = xiβ + ei

vilket vi skriver om som
Y = Xβ + e .

Y är en n× 1 - matris, X är en n× (k + 1) - matris och e är en n× 1 - matris,
där innehållet i Y och e består av stokastiska variabler.

Både parametrarna β och variansen hos felet e är vanligtvis okänt och
ska uppskattas utifrån datamängden, och modellen kan användas för antingen
förutsägelse (prediktion) eller hypotesprövning.

Minsta kvadratmetoden används för att uppskatta β som β̂, där β̂ är den
skattning av β som minimerar êtê = |ê|2 dvs minimerar summan av de uppskat-
tade feltermernas kvadrater, där ê = Y −Xβ̂. Detta innebär att det räcker med
att lösa normalekvationerna

Xtê = 0

vilket kan visas genom att låta β̃ vara vilken annan skattning av β som helst
som de�nierar ẽ = Y −Xβ̃ = Xβ̂ + ê−Xβ̃ = X∆β + ê. Eftersom X∆β och ê
är ortogonala enligt normalekvationerna får vi mha Pythagoras sats

|ẽ|2 = |X∆β|2 + |ê|2 ≥ |ê|2

och därmed är beviset klart [4].
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3.2 Nollhypotesen

Hypotesprövning går till så att man undersöker hur sannolik en datamängd är
under antagandet att nollhypotesen är sann. För att beteckna hur sannolikt en
betingelse är används p-värde som antar ett värde mellan 0 och 1. Ett stort p-
värde innebär en stor sannolikhet för betingelsen och vice versa. En nollhypotes
är att oberoende variabler inte påverkar den beroende variabeln. Ett exempel
på detta kan vara påståendet "Koncentrationen av aktiva ingredienser i denna
medicin påverkar inte e�ekten", som sedan genom undersökning av p-värdet kan
antingen förkastas om p-värdet är litet eller stå kvar som möjligt om p-värdet är
högre än någon viss gräns. Denna gräns ligger vanligtvis vid 0.05 dvs förkastas
bara om det är max 5% risk att påståendet är sant [5].

4 Vad är en �ol?

En �ol är ett stråkinstrument vilket innebär att man genom att dra en stråke
över dess strängar skapar en ton som sedan förstärks i resonanslådan (kroppen).

Figur 1: Visar de olika delarna på en �ol

En �ol är uppbyggd enligt Figur 1, med bottnen och sargen (kanten som
håller samman lock och botten) tillverkat av lönn, och med locket tillverkat av
gran. Dessutom är greppbrädan vanligtvis gjord av ebenholts för dess hårdhet
och den svarta färgen. Förutom detta �nns det dessutom en basbjälke och en
ljudpinne på insidan, vilket hjälper till att fördela ljudet över �olen. Träslaget
kan påverka �olens ljud bland annat via hur kornigt det är och hur fuktigt träet
är vid lackning [6].

Det �nns två olika sätt att göra bottnar på, antingen såga ut den i ett stycke
eller såga ut halva formen ur en tjockare bit trä och på så vis få bottnen i två
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speglade delar som sätts ihop. Resultatet av ihopsättningen har till synes ingen
märkbar påverkan på ljudkvaliteten och det är aningen billigare ur materialsyn-
punkt, dock bildar det en kornansamling längs med sprickan så att en linje syns
utmed bottnen på �olen [6].

5 Metod

En modell som ger en rimlig approximation av verkligheten ska ansättas. Det
första som genomfördes var insamling av data, varur 13 olika tillverkare av 27
olika �oler valdes ut. Anledningen till sållningen var att det gick att få tag på
all relevant information om dessa 27 �oler till skillnad från många andra.

Nästan samtliga �oler var tillverkade av samma material (gran, lönn och
ebenholts), med undantag för hakstödet i de nyare �olerna och greppbrädan hos
den kinesiska �olen som var gjord av svartmålad buxbom. Dessutom har träden
växt på olika platser under olika tidsperioder, vilket gör att vissa lämpar sig
bättre än andra för att skapa �oler av. All data sammanställdes och numeriska
värden ansattes för �olmakarens rykte och �olernas materialkvalitet, typ samt
tillverkningsland.

Modellen sattes som:
X = (1 , [Rykte] , [Ȧlder] , [Land] , [Typ] , [Materialkvalitet]),
Ln(Pris) = Xβ + e, dvs
Ln(Pris) = β0+[rykte]β1+[Ȧlder]β2+[Land]β3+[Typ]β4+[Materialkvalitet]β5.

Här är Rykte ett värde på hur känd tillverkaren är (bestämd som antal trä�ar
vid sökning via google av tillverkarens namn i kombination med �oler), Ålder
är instrumentets ålder, Land är tillverkningslandet (Italien har ett mycket bra
anseende gällande �oltillverkning och har därför ett högre värde än t.ex Eng-
land), Typ representerar vilken typ av botten �olen har(en eller två delar) och
Materialkvalitet bestäms av hur väl materialet anses vara lämpat för �olbygge
(skala 1-10 där 10 innebär mycket hög kvalitet).

Som kan ses från tabellen ovan är p-värdet endast lågt nog, dvs under 0.05,
för rykte, land samt materialkvalitet.

6 Diskussion

Materialkvalitet är till större delen beroende av �olens tillverkningsland och i
fallet med Stradivarin, dessutom av ålder. Att typ av botten påverkar priset
beror på att den tvådelade bottnen är billigare att tillverka, men att den verkar
ha en så dominerande e�ekt beror på att de värdefullaste �olerna i datamängden
är av typ 1, dvs bottnen är i en del. Detta är ett tecken på skicklighet eftersom
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denna typ kräver noggrannare mätningar och noggrannare arbete för att få
samma ljud, vilket i sin tur innebär att typ är beroende av tillverkaren. Priset på
ett stråkinstrument är alltså till synes endast beroende av hur känd tillverkaren
är samt ifrån vilket ursprungsland denne är[7][8].

Något annat som spelar stor roll är vilken period i tillverkarens liv som
instrumentet skapades [2]. Vad man utöver detta använder för att hitta det
exakta priset är hur bra musikern själv tycker att ljudet är, hur instrumentet
beter sig, avsaknaden av skador, återsäljningsvärde och sist men inte minst
hantverksskicklighet[9]. Att saker som material, form och dylikt inte har någon
större inverkan på priset kan verka bakvänt, men eftersom det är relativt få
instrument som säljs under en given tid så behandlas instrumenten som en
investering mer än som en portal för musik. I slutändan kostar t.ex en �ol bara
vad någon är beredd att betala för den och, Stradivari och Gasparo da Salo i
all ära, ett instrument skapat av en nutida mästare kan klinga lika bra som en
av de historiska artefakterna [7].

7 Slutsats

Eftersom priserna nästan uteslutande beror på tillverkaren, och eftersom det
�nns �er kända instrumentmakare än sålda instrument under en så kort tids-
period att instrumentens värde inte ändras så kommer en formel för pris med
andra variabler medräknade ha alldeles för stora fel för att vara tillförlitlig. När
marknaden ser ut som den nu gör går det inte utifrån resultaten i denna rapport
att skapa en tillförlitlig modell av priset av en �ol. Allt detta innebär att den
som letar efter ett bra instrument att spela på bör leta i olika prisklasser för att
hitta en som passar. I slutändan är priset det man är villig att betala för att
utrycka sin konst.
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8 Appendix

Data som användes [10]:
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Regression av modellen:
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