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Personlighet och dess betydelse för beteende har under lång tid varit 
ett lika aktuellt som välundersökt forskningsområde. Denna studie 
syftar undersöka sambandet mellan personlighetsdrag enligt Five 
Factor Model och musikpreferenser i en svensk population. Resultaten 
förväntas ligga i linje med tidigare studiers, vilka funnit vissa positiva 
samband bl. a. mellan Extraversion och konventionell musik samt 
Öppenhet för erfarenheter och traditionell, komplex musik. Deltagarna 
(107) svarade på ett webbaserat formulär avsett att mäta 
musikpreferenser och personlighetsdrag. Musikpreferenstestet 
utgjordes av 22 genrer varav 20 ingick i en analys resulterandes i sex 
musikdimensioner. Resultaten visade bl.a. att Öppenhet för 
erfarenheter korrelerade positivt med musikdimensionerna 
Amerikansk traditionell och Europeisk traditionell och Extraversion 
korrelerade positivt med Konventionell musik. Vidare fanns även 
könsskillnader vad gällde musikpreferenser. Resultaten följde tidigare 
forskning trots vissa metodologiska skillnader, vilket ger ytterligare 
tyngd åt kopplingen mellan musikpreferenser och personlighetsdrag.  

 
 
Det finns många sätt att se på personlighet. Gemensamt för flertalet teoribildningar är 
att de vill finna ett sätt att förklara individens beteende. Vissa teorier menar att 
personligheten är skapad av och formas i en social kontext. Andra anser att det finns en 
stabil grund, exempelvis i form av personlighetsdrag, utifrån vilken vårt beteende kan 
förklaras. Personlighetsforskningen söker ofta finna samband med andra områden för att 
öka förståelsen för hur vi påverkar och påverkas av vår omgivning. En aspekt av vår 
omgivning som på senare tid har kommit att undersökas allt mer är musik och dess mer 
eller mindre direkta koppling till och betydelse för personligheten.  

Personlighet 
Traitpsykologerna menar att det finns ett antal dimensioner av personlighetsdrag, vilka 
kan förklara och predicera vissa beteenden. När det kommer till antalet dimensioner är 
dock forskarna oeniga. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI; Myers & McCaulley, 
1985, refererad i Pittenger, 1993) är ett självskattningsformulär, med ursprung i Jungs 
teori, innehållande fyra dikotoma dimensioner; Extraversion–Introversion, Sensation–
Intuition, Tänkande–Kännande samt Dömande–Uppmärksammande. MBTI är tänkt att 
identifiera 16 olika personlighetstyper, men enligt Pittenger (1993) finns brister som gör 
att MBTI inte bidrar till att öka förståelsen av beteende. Eysenck utgick i sin modell 
från två dikotoma dimensioner i form av Extraversion och Neuroticism. Modellen 
resulterade i ett flertal test och senare tillkom även en tredje dimension i form av 
Psykoticism (Francis, Craig, & Robbins, 2007). Studier har visat att olika modeller inte 
behöver strida mot varandra utan snarare kan anses överlappa eller komplettera 
varandra (Francis et al., 2007; Furnham 1996). Noller, Law och Comrey (1987) 
analyserade resultat från tre olika test, Cattell 16 Personality Factor Questionnaire (16 
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PF), the Comrey Personality Scales (CPS) och Eysenck Personality Inventory (EPI), 
alla med olika karaktär och antal faktorer. De fann tecken på att personlighet kan 
beskrivas av ca fem faktorer, där fyra av dem utgör delar av Five Factor Model (FFM).  
 
En av de vanligare modellerna, kanske den vanligaste inom personlighetsforskningen, 
är FFM (John, Naumann, & Soto, 2008). FFM beskriver individens personlighetsdrag 
enligt fem övergripande dimensioner; Extraversion, Vänlighet, Samvetsgrannhet, 
Neuroticism (Emotionell stabilitet) och Öppenhet för erfarenheter (McCrae & Costa, 
1997). Back, Schmukle, och Egloff (2009) undersökte om beteende kunde prediceras 
utifrån FFM:s personlighetsdimensioner mätt explicit och implicit genom självskattning 
respektive ordassociationstest. I försöket deltog 130 tyska studenter. En bedömning av 
deras beteenden i olika sociala situationer gjordes av experter vilka utifrån a priori 
fastställda beteenden klassade in deltagarna i de olika personlighetsdimensionerna. I 
beteenden som klassades som extraverta ingick bland annat ett uttrycksfullt verbalt och 
icke-verbalt beteende, kontaktsökande och showande beteende. Beteende som klassades 
under Neuroticism var bland annat verbal osäkerhet och icke-verbal nervositet. 
Resultaten visade att beteenden vilka kategoriserats under någon av de fem 
personlighetsdimensionerna kunde prediceras utifrån den explicita självskattningen. 
Utifrån det implicita ordassociationstestet kunde endast beteenden kategoriserade under 
Extraversion och Neuroticism prediceras.  
 
Miller, Lyman och Jones (2008) undersökte hur Vänlighet och Samvetsgrannhet 
korrelerade med utåtagerande beteende. Hos de 211 deltagarna med en medelålder på 
18,6 år fann de att individer med låg grad av Vänlighet kunde kopplas till antisocialt 
beteende, droganvändning, riskabel sexuell aktivitet och aggression. Låg grad av 
samvetsgrannhet kunde kopplas till antisocialt beteende och aggression. I andra änden 
av skalan associeras Samvetsgrannhet bland annat med att vara organiserad, pålitlig och 
punktlig medan Vänlighet är förknippat med hjälpfullhet, empati och generositet 
(Goldberg, 1990). Öppenhet för erfarenheter är den dimension som har varit svårast att 
placera in i FFM:s lexikala uppbyggnad (McCrae, 1994). McCrae menar att de försök 
till likställande av Öppenhet för erfarenheter och intelligens som gjorts inte är rimliga. 
Detta då begreppet innehåller mer djup och intelligens även korrelerar med 
Samvetsgrannhet. Intelligens anses dock vara en del av faktorn Öppenhet för 
erfarenheter, där även kreativitet och fantasi finns representerade (Goldberg, 1990). I en 
studie av George, Stickle och Rachid (2007) visade det sig att Öppenhet för erfarenheter 
korrelerar positivt med om individerna spelade ett instrument eller sjöng. De som 
spelade ett instrument hade dessutom högre intelligens. Personlighetsdrag enligt FFM 
kanske inte kan ge en fullständig bild av, men väl indikation om, individens 
personlighet. Moos (1973) menade att alltför stor generalisering av individen inte är 
möjlig utan att ta hänsyn till omgivningen i vilken denne handlar. 

Musikanvändning 
Musik och personlighet knyts ofta ihop, exempelvis beskrivs ofta individer som en 
Punkare, Hårdrockare eller Hip hopare. Rentfrow, McDonald och Oldmeadow (2009) 
fann att många ungdomar har en klar bild av hur en person är utifrån vilken musik 
denne lyssnar på. Studien innefattade bland annat frågor om personlighet enligt de fem 
dimensionerna i FFM. Vissa musikstilar, antagligen mer än andra, har lyssnare som 
gärna uttrycker sina musikpreferenser genom kläder, frisyrer eller i bloggar och forum 
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på internet. Utbredningen av ett mer offentlig privatliv, där även musiksmak innefattas, 
ökar i och med att tillgängligheten ökar med forum och musiktjänster som Spotify 
(www.spotify.com), Myspace (www.myspace.com) och Last.fm (www.lastfm.se), för 
att nämna några. Exponerande av sina musikpreferenser kan leda till ökad risk för 
stereotypa föreställningar om ens personlighet. Musiklyssnaren har idag ett stort utbud 
att välja på; kan lyssna när som helst och var som helst. Musik är en central del i många 
människors liv och även för de som inte väljer att köpa skivor eller aktivt söka efter nya 
artister kan musiklyssnandet fylla en funktion. Chamorro-Permuzic och Furnham 
(2007) delade in användandet av musik, dvs. på vilket sätt och i vilka sammanhang 
musiklyssnande sker, i tre kategorier: Emotionell, Kognitiv och Bakgrund. Där de som 
klassificerades som emotionella lyssnare berördes av musiken, de kognitiva lyssnarna 
analyserade musiken och bakgrundslyssnarna var sådana som inte aktivt lyssnade utan 
gärna gjorde andra sysslor under tiden. Resultaten visade att det även fanns skillnader i 
personlighetsdrag hos lyssnarna i de olika kategorierna. De som använde musik på ett 
emotionellt plan var mer introverta, neurotiska och mindre samvetsgranna. De kognitiva 
användarna var mer öppna för erfarenheter. De som använde musiken som bakgrund 
kunde inte kopplas till något speciellt personlighetsdrag.  
 
I en kvalitativ studie fann Nuttall (2008) att ungdomar använder musiken som ett sätt att 
stärka relationer men även för att exkludera individer. Identifiering med artister och 
grupper verkade vara ett sätt för många ungdomar att uttrycka sin identitet. Vidare 
menar Nuttall att musiken fungerade som ett sätt att få status hos sina vänner samt att 
finna anknytning till familjen. Den sociala roll musiken spelar diskuteras även av 
Rentfrow et al. (2009), vilka menade att musiken fungerar som ett verktyg för social 
identifiering med en grupp, en känsla av samhörighet med de som lyssnar på samma 
musik. Även mindre konstruktiva aktiviteter som droganvändning och, vad författarna 
kallade, hedonistisk fritid kunde kopplas till musikpreferenser, dock poängteras 
noggrant att musiken inte kan ses som en orsakande faktor i dessa fall (Tanner, Asbridg, 
& Wortley, 2008). I en annan studie fann Schwartz och Fouts (2003)  att personer som 
föredrog tung musik som Rock, Heavy metal och Rap tenderade dra sig bort från sin 
omgivning och hade högre tvivel på sig själva, men i musiken kunde de finna en 
förståelse och samhörighet som de inte fann i omgivningen. Vidare menade författarna 
att de som föredrog lätt musik som Pop och dansmusik tenderade vara mer osäkra i 
relationen till sina vänner och till sin sexualitet, vilket kunde leda till oro och ångest. 
Musiken kunde då tänkas minska oron och fungera som hjälp i relationen till vänner. 
 
Något orsakssamband mellan musikpreferenser och personlighetsdrag är ännu inte 
belagt men studier vilka tittat på sambandet mellan personlighet och musik har, trots att 
de använt olika sorters musik- och personlighetstester, generellt sett kommit fram till 
liknande resultat där bl.a. den positiva korrelationen mellan Extraversion och någon typ 
av konventionell musikdimension och den positiva korrelationen mellan Öppenhet för 
erfarenheter och en komplex, traditionell musikdimension återfinns på något sätt i 
samtliga av dessa studier (Delsing, Ter Bogt, Engels & Meeus, 2008; George et al., 
2007; Rentfrow & Gosling, 2003). 

Musik och Personlighet 
Cattell och Anderson (1953) var några av de som tidigt antydde en koppling mellan 
musikpreferenser och personlighet och de fann i studien att kopplingen var relaterad till 
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just personlighet, framför allt gällande temperament, och då inte menat i form av 
tillfälligt humör. Grundstenen till den moderna forskningen om kopplingen mellan 
musikpreferens och personlighet lades dock av Rentfrow och Gosling (2003) vilka 
gjorde en omfattande undersökning innehållande ett flertal delstudier där de i de första 
utvecklade ett musikpreferenstest, Short Test Of Music Preferences (STOMP). STOMP 
innehöll 14 genrer vilka faktoranalyserades till fyra musikdimensioner: Reflekterande & 
Komplex, Intensiv & Rebellisk, Upptempo & Konventionell samt Energisk & Rytmisk. 
I den sista delstudien korrelerades personlighet i form av FFM med de fyra 
musikdimensionerna och resultaten visade bland annat att de tre senare 
musikdimensionerna korrelerade positivt med Extraversion. Reflekterande & Komplex 
korrelerade positivt med Öppenhet för erfarenheter. Musik ansågs enligt deltagarna 
spegla mycket av personligheten, mer än de böcker de läste eller de hobbyer de ägnade 
sig åt. Liknande resultat fann Pearson och Dollinger (2004). De med höga poäng på 
Extraversion tenderade ha en bred musiksmak och de med höga poäng på Intuition (The 
Myer MBTI:s motsvarighet till BFI:s Öppenhet för erfarenheter) föredrog Jazz, 
Klassiskt, Folk och Soul. Den breda musiksmaken hos extraverta kan enligt författarna 
bero på att extraverta uppskattar det gemensamma intresset av musiken i ett 
sammanhang av andra människor mer än själva musiken i sig. Zweigenhaft (2008) 
replikerade Rentfrow och Goslings (2003) studie, med den skillnaden att Zweigenhaft 
ville fördjupa förståelsen genom att även korrelera underkategorierna för FFM-
dimensionerna, kallade facetter, med musikpreferensdimensionerna. Han fann att alla 
sex facetter till Öppenhet för erfarenheter (fantasi, estetik, känslor, handlingar, idéer och 
värderingar), varav fyra signifikant, korrelerade positivt med Reflekterande & Komplex 
musik. Liknande fann han för dimensionen Energisk & Rytmisk, vilken också 
korrelerade positivt med samtliga facetter till Öppenhet för erfarenheter. Dessutom fann 
författaren ett negativt samband fanns för Öppenhet för erfarenheter och 
musikdimensionen Upptempo & Konventionell.  
 
Senare studier har även funnit att Öppenhet för erfarenhet korrelerar positivt med 
individer med preferenser för Klassisk musik, vilken är del i Rentfrow och Goslings 
(2003) Reflekterande & Komplexa faktor (George et al., 2007). I studien fann forskarna 
även att de som lyssnade på Rebellisk eller Rytmisk & Intensiv musik uppvisade ett 
relativt negativt beteendemönster vilket överensstämmer med senare fynd (Tanner et al., 
2008). Delsing et al. (2008) fann att ungdomars personlighet, tillika musikpreferenser, 
mätt vid tre olika tillfällen under tre år, var stabila och med tiden blev än mer stabila. 
Studien var en replikering av Rentfrow och Gosling (2003). De metodologiska 
skillnaderna bestod i användandet av ett musikpreferenstest (MPQ; Music Preference 
Questionnaire) anpassat till ett holländskt musikklimat, då de menade att ett 
amerikanskt, i synnerhet från Texas, inte helt stämmer överrens med ett europeiskt. 
Populära genrer i södra USA, som Blues, Folk och Country ansågs inte relevanta för 
den holländska populationen. Även genren Soundtracks togs bort då den skulle 
innehålla för många genrer i sig själv. Värt att påpeka är även den skillnad som fanns i 
genrer som Techno och Trance, vilka enligt författarna är stora i Europa jämfört med 
USA. Resultaten matchade Rentfrow och Gosling på alla utom två punkter (Tabell 1). 
Emotionell stabilitet korrelerade negativt med dimensionen Elite, som motsvarade 
Rentfrow och Goslings Reflekterande & Komplex, vilken förut visat en positiv 
korrelation. Pop/Dance korrelerade positivt med Öppenhet för erfarenheter, där 
Rentfrow och Goslings Upptempo & Konventionell inte visat någon korrelation. Det 
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fanns även en könsskillnad, där män i högre grad föredrog Rock, medan kvinnor i högre 
grad föredrog dimensionerna Elite och Urban (vilka båda innehöll genrer som Hip hop, 
Soul och RnB). Liknande resultat fann Colley (2008) i en studie där kvinnor i högre 
grad föredrog Mainstreampop än män, vilka istället hade större preferenser för tyngre 
musik som Rock. Dessa resultat, menar Colley, kan ha påverkats av en oro, hos 
framförallt män, för vad andra tycker, då tydliga könsstereotyper är kopplade till vissa 
musikstilar. Schwartz och Fouts (2003) fann att kvinnor föredrog lättare musik som Pop 
och Dansmusik än män, däremot fanns ingen könsskillnad hos preferenser för den 
tyngre musiken. 
 
Tabell 1. Jämförelse av signifikanta korrelationer mellan musikdimensioner och 
personlighetsdimensioner (I) Extraversion, (II) Vänlighet, (III) Samvetsgrannhet, (IV) 
Neuroticism och (V) Öppenhet för erfarenheter (Delsing et al. 2008; Rentfrow & 
Gosling, 2003) 
 

Personlighetsdimension 
Studie Musikdimension I II III IV V 

Rentfrow & Gosling  
Delsing et al. 

Intensiv & Rebellisk 
Rock     .18* 

.33* 

Rentfrow & Gosling  
Delsing et al.  

Reflekterande & Komplex 
Elite    .08* 

– .16* 
.44* 
.22* 

Rentfrow & Gosling  
Delsing et al. 

Energisk & Rytmisk 
Urban 

.22* 

.18* 
.08* 
.11*    

Rentfrow & Gosling  
Delsing et al.  

Upptempo & Konventionell 
Pop/Dance 

.24* 

.22* 
.23* 
.22* 

.15* 
  – .14* 

 

* p ! .05. 
 

Mätning av musikpreferenser 
Musik benämns ofta i sammanhang av genrer, vilka fungerar som en sorts övergripande 
dimension av musik med liknande innehåll, vilket kan gälla bland annat texter, 
instrument och harmonier. Tidigare studier har använt sig av olika metoder för att mäta 
musikpreferenser. Några har innehållit uppspelande av musik (ex. Cattell & Anderson, 
1953; Schwartz & Fouts, 2003). Vanligast verkar dock vara användning av ett formulär 
där musikgenrer graderas enligt en Likertskala. Rentfrow och Goslings (2003) STOMP-
test för att mäta musikpreferenser innefattar 14 genrer vilka klassas till fyra dimensioner 
(Tabell 1, ovan). Valet av genrer gjordes efter konsultation med nätbaserade skivbutiker 
och därefter undersöktes individers preferens för 14 av dessa genrer och 66 undergenrer 
enligt en 7-gradig Likertskala. Deltagarna ombads hoppa över genrer de inte kände till. 
Resultaten visade att 97 % kände igen de 14 bredare genrerna. Dessa analyserades till 
de fyra dimensionerna, vilka nämnts tidigare, och testet har visats sig vara stabilt över 
olika grupper och geografiska områden (i USA). Delsing et al. (2008) intervjuade flera 
CD-försäljare i Holland och i en pilotstudie undersöktes musikpreferenserna enligt 11 



6 

genrer, vilka även dessa analyserades till fyra liknande dimensioner (Tabell 1). George 
et al. (2007) använde sig av ett formulär där de med två Likertskalor skiljde på 
uppskattning av musiken och hur mycket deltagarna valde att lyssna på musiken. Vidare 
innefattade formuläret 30 genrer, där alla presenterades med exempel av artister och 
band inom genren. Något som blivit allt vanligare i och med den ökade digitaliseringen 
av musik och tillgängligheten på internet är att lyssnarna själva får tagga musiken. 
Dessa sociala taggar (social tags) är ett sätt för lyssnarna att fritt ange ett beskrivande 
ord på en låt, ett album eller en artist och tillsammans med andra skapa en beskrivning 
av musiken (Turnbull, Barrington & Lanckriet, 2008).  

Syfte 
Då musikpreferenser tycks vara olika över länder (Delsing et al., 2008), är syftet med 
denna studie att undersöka om tendenser rörande sambandet mellan musikpreferenser 
och personlighet i föregående studier (Delsing et al., 2008; Rentfrow & Gosling, 2003) 
även kan gälla för en motsvarande svensk population. Studien ämnar även undersöka 
eventuella könsskillnader och hypotesen är att resultaten i båda fall går i linje med den 
tidigare forskningen på området (Colley, 2008; Delsing et al., 2008; Rentfrow & 
Gosling, 2003).  

Metod 

Undersökningsdeltagare och procedur 
Ett webbaserat formulär skickades ut via ett nyhetsbrev till studenter vid Karolinska 
Institutet, Stockholm, och som ett direkt meddelande till studenter på Pedagogiska 
institutionen vid Stockholms Universitet. En länk till formuläret lades även upp på 
Kungliga Musikhögskolans studentkårs hemsida. Totalt fyllde 107 individer i 
formuläret varav 78 var kvinnor. Medelåldern var 25,5 år (S=6,5 år), för kvinnor 26,0 år 
(S=6,9 år) och för män 24,1 år (S=5,1 år).  

Material 
Formuläret (Appendix A) bestod av en inledande del med frågor om kön, ålder samt en 
fråga som löd: Hur viktigt är musik för dig? Deltagarna markerade sitt svar enligt en 5-
gradig Likertskala från (1) Inte alls viktigt till (5) Mycket viktigt. Därefter följde en 
musikpreferensdel med 22 genrer, där deltagarna ombads markera det alternativ som 
bäst passade in på frågan hur mycket de föredrar en genre. Svarsalternativen bestod 
även här av en 5-gradig Likertskala där (1) motsvarade Inte alls, (2)  något, (3) Ganska 
mycket, (4) Mycket och (5) motsvarade Väldigt mycket. Urvalet av genrer gjordes enligt 
de genrer listade på Last.fm, en global internetbaserad musiktjänst tillgänglig på 12 
språk (www.lastfm.se). Varje genre är uppbyggd av sociala taggar, där användarna av 
tjänsten fritt associerar musik med ett ord så musiken under varje genre bestäms av 
användarna och bygger då på ett globalt samtycke. Då musikgenrer kan innehålla olika 
musik, och band och artister kan tillhöra flera olika genrer, exemplifierades inga band 
eller artister för genrerna i formuläret. Deltagarna instruerades att markera (1) inte alls i 
de fall de inte kände igen genren alls. En genre från last.fm, Folk, förtydligades med 
Svensk folkmusik/ Visor för att få en svensk prägel på undersökningen. 
Musikpreferenstestet innehåller många av de genrer som finns med i STOMP och MPQ.  
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Efter musikpreferensdelen följde en svensk översättning av Big Five Inventory (BFI) 
(John et al., 2008) för att mäta personlighetsdimensionerna enligt FFM. BFI består av 
44 påståenden där deltagaren skattar hur väl det stämmer in på sig själv på en skala 
mellan 1 (Stämmer absolut inte) till 5 (Stämmer absolut). Påståendena inleds med 
frasen: Jag ser mig själv som någon som… följt av exempelvis … är full av energi. Då 
tre av de 44 påståendena (nr 19, 20 och 21) pga. tekniska fel föll bort kunde endast 41 
användas i den slutgiltiga analysen. De bortfallna påståendena hörde till 
personlighetsdimensionerna Neuroticism, Öppenhet för erfarenheter och Extraversion. 
Testet visade trots bortfallet god reliabilitet (Cronbachs alfa .83, .81 respektive .84). 
Alla frågor i formuläret var obligatoriska, vilket innebar att slutförande inte var möjlig 
utan ifyllnad av samtliga påståenden. I formuläret, samt i utskicken, informerades om 
frivilligt deltagande och anonymitetsgaranti. Deltagarna kunde välja att bli informerade 
om studiens resultat genom att i slutet av formuläret fylla i e-postadress.  
 
 

Figur 1. Resultaten av en Varimax-roterad principalkomponentanalys av genrer 
kategoriserade till respektive musikdimension. Den högsta positiva faktorladdningen för 
varje genre redovisas inom parantes.  

Musikdimensioner 

Genrer 

Amerikansk 
traditionell 

Europeisk 
traditionell 

Elektronisk/ 
Ambient 

Hardcore/Metal 

Rebellrock 

Konventionell 
 

Jazz (.80) 
Blues (.77) 
Reggae (.63) 
Latino (.57) 

Akustisk (.74) 
Svensk folk/Visor (.73) 
Klassiskt (.50) 

RnB (.87) 
Hip hop (.75) 
Soul (.58) 
Pop (.55) 

Pop-punk (.85) 
Punk (.72) 
Indie (.63) 
Rock (.57) 
Emo (.46) 

Electronic (.85) 
Ambient (.79) 

Hardcore (.84) 
Metal (.81) 
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Databearbetning 
En första principalkomponentanalys (i PASW18) av de 22 genrerna representerade i 
formuläret genererade sju komponenter med egenvärde högre än 1. Två genrer som 
fanns med i formuläret användes inte i den slutgiltiga analysen. Dessa var Country, som 
vid en första analys klassades ensam under en komponent, och World inte nådde en 
faktorladdning över .40 uteslöts därför ur den slutgiltiga analysen. En ny 
principalkomponentanalys med återstående 20 genrer genererade sex komponenter med 
egenvärde över 1, vilka förklarade 67,97 % av den totala variansen. Medelvärden för 
genrena inom respektive komponent klassificerades till dimensionerna Amerikansk 
Traditionell, Europeisk Traditionell, Konventionell, Rebellrock, Hardcore/Metal och 
Elektronisk/Ambient (se Figur 1 för genrer och faktorladdningar). Reliabiliteten enligt 
Cronbachs alfa för respektive dimension varierade från .62 för Europeisk traditionell till 
.77 för Hardcore/Metal.  
 

Resultat 

På en fråga i början av formuläret fick deltagarna skattade hur viktigt musik var för 
dem. En sammanställning av svaren visar att 87.8 % av deltagarna graderade frågan 
med 4 eller 5 och ingen graderade frågan med en 1:a (1=Inte alls viktigt, 5=Mycket 
viktigt). För att undersöka sambandet mellan personlighetsdimensioner och 
musikdimensioner genomfördes en korrelation med Pearsons korrelationskoefficient. 
Ett antal korrelationer visade sig signifikanta. Resultaten för korrelationerna redovisas i 
Tabell 2. 
 
Tabell 2. Korrelationer mellan musikdimensioner och personlighetsdimensioner (I) 
Extraversion, (II) Vänlighet, (III) Samvetsgrannhet, (IV) Neuroticism och (V) Öppenhet 
för erfarenheter. 
 

 Personlighetsdimension 

Musikdimension I II III IV V 

Amerikansk traditionell .03 .20* .04 -.07 .26** 

Europisk traditionell -.02 -.04 -.22* .08 .33** 

Konventionell .21* .18 .12 -.12 .03 

Rebellrock -.08 -.04 .07 .14 -.08 

Hardcore/Metal -.03 -.21* -.08 .04 .11 

Elektronisk/Ambient -.03 -.09 -.24* -.09 .20* 
* p < .05. 

** p < .01. 
 
Vidare genomfördes en envägs variansanalys (ANOVA) för att jämföra eventuella 
könsskillnader i de sex musikdimensionerna. Tre musikdimensioner visade signifikanta 
skillnader. Dessa var Konventionell musik (F1,105=16.09, p <.001) där kvinnor 



9 

(M=3.18, S=.85) skattade dimensionen högre än män (M=2.41, S=1.00). För 
Hardcore/Metal (F1,105=10.74, p <.01) föredrog män (M=2.52, S=1.39) i högre grad 
dimensionen än kvinnor (M=1.75, S=.94). Även för Elektronisk/Ambient fanns en 
signifikant skillnad (F1,105=4.14, p <.05) där män hade högre preferens (M=2.50, 
S=1.33) än kvinnor. Figur 2 visar samtliga jämförelser.  
 

 
Figur 2. Medelvärde av preferens för varje musikdimension hos män respektive 
kvinnor.  
 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om tendenser rörande sambandet mellan 
musikpreferenser och personlighet i föregående studier (Delsing et al., 2008; Rentfrow 
& Gosling, 2003) även kunde gälla för en motsvarande svensk population. Hypotesen 
var att resultaten skulle gå i liknande riktning som tidigare studier (Delsing et al., 2008; 
Rentfrow & Gosling, 2003). Könsskillnader i musikpreferenser undersöktes och även 
där var hypotesen att resultaten skulle gå i linje med tidigare forskning (Colley, 2008; 
Delsing et al., 2008). De tydligaste resultaten var den positiva korrelationen mellan 
Öppenhet för erfarenheter och de två traditionella musikdimensionerna (Amerikansk 
traditionell och Europeisk traditionell) samt Elektronisk/Ambient. Signifikant positiv 
korrelation fanns även för Konventionell musik och Extraversion. Europeisk traditionell 
och Elektronisk/Ambient visade en negativ korrelation med Samvetsgrannhet. För 
Vänlighet fanns signifikanta korrelationer med Amerikansk traditionell, vilken var 
positiv, och Hardcore/Metal, vilken var negativ. Den positiva korrelationen mellan 
Vänlighet och Konventionell musik nådde inte signifikans, men är ändå värd att nämnas 
då tendenserna går i linje med tidigare studiers resultat. Män föredrog i högre grad 
Hardcore/Metal och Elektronisk/Ambient medan kvinnor hade mer preferens för 
Konventionell musik. 
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Musikpreferenstestet i denna studie innehåller både likheter och skillnader med 
föregående studiers STOMP (Rentfrow & Gosling, 2003) och MPQ (Delsing, et al., 
2008). Dessa är utformade efter populationer vilka med stor sannolikhet skiljer sig en 
del från populationen i denna studie, varför det ansågs nödvändigt med ett nytt 
musikpreferenstest. Testet utformat för denna studie innehöll 22 genrer, varav 20 
användes vid analysen. Jämfört med STOMP:s 14 och MPQ:s 11. Detta resulterade i 
fler musikdimensioner, sex jämfört med fyra i de båda tidigare studierna. Fördelningen 
av genrer ser lite annorlunda ut i musikpreferenstestet i denna undersökning, 
exempelvis innehåller den Konventionella dimensionen genrer som Hip hop, Soul och 
RnB, vilka i de tidigare studierna ingått i Urban eller Energisk & Rytmisk. Vidare 
användes genrer som Svensk folkmusik/Visor, vilken av naturliga skäl inte använts i 
föregående studier, men är av relevans i denna. Genren Electronic har i tidigare studier 
grupperats med Dance och hamnat i en konventionell dimension men tycks av det 
svenska urvalet ha uppfattats mer som en lågmäld, kreativ genre. Denna skillnad kan ha 
att göra med att det rådande musikklimatet hos populationen i just denna undersökning 
kanske skiljer sig från tidigare, vilket belyser vikten av en kulturellt anpassad mätning 
av musikpreferenser. Den subjektiva tolkningen av de olika genrerna varken kan eller 
bör tas bort från undersökningsdeltagarna, då denna exempelvis kan antas reflektera 
kulturella skillnader, vilka även kan vara önskvärda. Klassisk musik och Jazz hamnade i 
olika dimensioner, vilket är ytterligare en skillnad från föregående studier. Trots 
skillnader i musikdimensioner mellan studier framgår av resultaten hos samtliga 
beaktade studier, inklusive den aktuella, att ett generellt samband mellan vissa 
personlighetsdrag och musikpreferenser tycks finnas. Likt denna studie har samtliga 
beaktade studier dessutom fått fram liknande, och ibland samma, mer specifika 
samband, som exempelvis det mellan Jazz och Öppenhet för erfarenheter. Denna 
samstämmighet kan tas som belägg för kopplingen mellan musikpreferenser och 
personlighetsdrag, vilket tycks kunna gälla över ett flertal kulturer trots vissa skillnader 
i det musikaliska klimatet.  
 
Deltagarnas uppfattningar om en genre är något denna studie medvetet ville hålla 
subjektiv. Det bedömdes att exemplifiering av band eller artister inom varje genre, trots 
förmodade tydligare resultat, skulle riskera påverka åsikterna om genrerna. Genrer och 
gränserna dem emellan är flytande och ämne för högst individuella uppfattningar och 
uppdelningar. För att kunna uttala sig om samband mellan musikpreferenser och 
personlighetsdrag bör de musikgenrer vilka utgör musikpreferenstestet vara så 
allmängiltiga och objektiva som möjligt. Att som författare själv konstruera ett test av 
detta slag skulle kunna öka risken för att testet i större mån kan komma spegla 
författarens subjektiva uppfattning kring genrer än en mer allmänt accepterad 
uppdelning. Vilket i sin tur skulle kunna komma påverka eventuella resultat. Därför 
användes genrer listade av en global oberoende musiktjänst, last.fm (www.lastfm.se), 
där musiken delas upp i genrer av dess användare.  

Extraversion 
Precis som i tidigare studier (Delsing et al., 2008; Rentfrow & Gosling, 2003) korrelerar 
Extraversion i föreliggande studie positivt med Konventionell musik. 
Musikdimensionen som sådan skiljer sig dock från tidigare studier där Hip hop, Soul 
och RnB har placerats i en egen dimension, vilken dock också visade sig korrelera 
positivt med Extraversion. I denna studie tycks Hip hop, Soul och RnB hamna i den 
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Konventionella dimensionen. Detta kan bero på en skillnad mellan den svenska och den 
amerikanska (Rentfrow & Gosling, 2003) och holländska (Delsing et al., 2008) 
populationen, involverandes exempelvis en annan relation till musiken som sådan eller 
de sammanhang i vilka den lyssnas på. Musikklimatet förändras över tid, vilket kan vara 
en orsak till att dessa genrer som Hip hop, Soul och RnB nu har anammats av den breda 
publiken och därmed i denna studie hamnar i den Konventionella dimensionen. Inom 
den Konventionella musikdimensionen ingick även Pop, vilken som genre är väldigt 
bred. I begreppet Pop (Populärmusik) finns en logisk koppling till en musik som både 
uppskattas av och görs tillgänglig för många. Pearson och Dollinger (2004) menade att 
extraverta har en bredare musiksmak än de mindre extraverta. En bred preferensram 
gällande musik kan tänkas ge möjlighet att umgås med en större grupp människor. 
Kontaktsökande och showande beteende klassas in under Extraversion (Back et al., 
2009), vilket skulle kunna tänkas passa in på individer som föredrar Konventionell 
musik. Såväl Pop som Hip hop, Soul och RnB (dvs. samtliga genrer inom dimensionen 
Konventionell) är vanlig på klubbar och diskotek, där det förmodligen även går att finna 
många extraverta individer. Musik är en naturlig företeelse att samlas kring och det har 
troligtvis varit så genom historien och över många kulturer. Kanske har musiken 
uppkommit av just den anledningen, att vara tillsammans.  

Vänlighet 
Resultaten visar en signifikant positiv korrelation mellan Vänlighet och dimensionen 
Amerikansk traditionell. Denna musik har generellt en djupt rotad kulturell anknytning. 
Ett tydligt exempel på detta skulle kunna vara dimensionens genres gemensamma 
uppkomst i den afro-amerikanska musiken. Musiken sägs ofta ha varit ett sätt för de 
amerikanska slavarna att hjälpa och stödja varandra i den tunga livssituation de befann 
sig i. En negativ korrelation mellan Vänlighet och Hardcore/Metal kan tyckas bekräfta 
förutfattade meningar om den typen av musik. Låg grad av Vänlighet korrelerar med 
antisocialt beteende (Miller et al., 2008). Det är viktigt att poängtera att musiken inte 
kan anses orsaka antisocialt beteende. Men resultaten bör inte heller förringas utan 
snarare uppmana till mer forskning kring musik med samband till personlighetsdrag 
som kan tyda på destruktivt beteende. Fokus bör läggas på huruvida musiken hjälper 
dessa individer eller om den främjar antisocialt beteende. En icke-signifikant positiv 
korrelation kunde i den aktuella studien noteras mellan Vänlighet och Konventionell 
musik. Då tidigare studier har kommit fram till liknande resultat (Delsing et al., 2008; 
Rentfrow & Gosling, 2003) finns det stor anledning att anta att resultaten i denna studie 
inte uppkommit av en slump utan att Vänlighet är något att räkna till individer inom den 
Konventionella musikdimensionen. Då ovan påtalats ett positivt samband mellan 
Extraversion och en preferens för Konventionell musik samt det sociala sammanhang 
där denna typ av musik vanligtvis spelas, tycks kopplingen Vänlighet och 
Konventionell musik högst relevant. 

Samvetsgrannhet 
Samvetsgrannhet korrelerade negativt med två musikdimensioner, Europeisk 
traditionell och Elektronisk/Ambient. Dessa tendenser har inte funnits i tidigare studier 
och resultaten är aningen förvånande. En förklaring till utfallet kan härledas till en 
artistisk stereotyp, som oorganiserad och slarvig (Miller et al., 2008), men någon 
konkret orsak till sambandet lämnas till framtida forskning att undersöka. 
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Neuroticism 
Ingen musikdimension korrelerade signifikant med Neuroticism och några tydliga 
tendenser gick inte att finna åt något håll. Tidigare studier har funnit positiv korrelation 
med Reflekterande & Komplex (Rentfrow & Gosling, 2003) och negativ korrelation 
med den musikaliska motsvarigheten Elite (Delsing, et al., 2008). Tillsammans med 
denna studies resultat pekar mycket åt att musikpreferenser inte är en bra prediktion vad 
gäller Neuroticism.  

Öppenhet för erfarenheter 
Musikgenrer under kategorierna Amerikansk traditionell och Europeisk traditionell 
innehöll bland andra Jazz, Blues och Klassisk musik. Dessa kunde i föreliggande studie, 
i likhet med tidigare studier (ex Rentfrow & Gosling, 2003), kopplas till 
personlighetsdimensionen Öppenhet för erfarenheter. Kreativitet och ett intresse för 
kultur tycks gå hand i hand med dessa genrer och stämmer även bra med individers 
förväntningar rörande musikpreferens och personlighet (Rentfrow et al., 2009). En 
intressant iakttagelse är att det trots den musikaliska olikhet som råder genrerna emellan 
finns en stor likhet när det gäller ursprung. Svensk folkmusik/Visor är en genre som går 
tillbaka till den svenska musikens rötter. Likt Reggae och Latino är rotade i sina 
respektive kulturer. Dimensionerna Amerikansk traditionell och Europeisk traditionell 
syftar till det geografiska musikaliska ursprunget, men gränsdragningarna ska inte 
tolkas för strikt. Den Akustiska genren är en del i en äldre amerikansk kultur, men har 
sitt ursprung i Europeisk folkmusik. Öppenhet för erfarenheter och dess positiva 
korrelation med de två traditionella dimensionerna är det starkaste resultatet i den 
aktuella undersökningen och var så även för Rentfrow och Gosling (2003). Hos de 
traditionella dimensionerna kan den musikaliska uppskattningen ligga i det 
förhållandevis unika och ovanliga.  
 
Jämfört med den musik som spelas i affärer och på kommersiella radiostationer är 
musiken i dessa dimensioner något individen själv måste söka upp, något som kan locka 
personer öppna för nya erfarenheter. Även om genrer som Reggae och Latino, samt i 
viss mån Akustisk, har blivit mer konventionella kan det finnas en egenhet och unikhet 
vilken den som föredrar dessa vill behålla. Elektronisk/Ambient korrelerade positivt 
med Öppenhet för erfarenheter, ett mönster liknande det med Amerikansk traditionell 
och Europeisk traditionell kan tänkas gälla i detta fall, till skillnad från den 
Konventionella musiken vilken ofta spelas i publika sammanhang. 

Könsskillnader 
Denna studie fann ytterligare stöd för skillnaderna mellan män och kvinnor vad gäller 
musikpreferenser. Kvinnor föredrog i högre utsträckning än män musikdimensionen 
Konventionell, innehållandes genrerna Pop, RnB, Soul och Hip hop, vilket bekräftar 
resultaten i tidigare studier (Colley, 2008; Delsing et al., 2008). Föreliggande studie 
fann även att män föredrog dimensionen Hardcore/Metal, vilket även det stödjer 
tidigare studiers resultat om en större preferens hos män för tung musik (Colley, 2008; 
Delsing et al., 2008). Elektronisk/Ambient–dimensionen tycktes också uppskattas mer 
av män, av detta ska dock inte dras några större slutsatser då denna signifikans kan ha 
uppkommit av en slump pga. massignifikansproblem vid testandet av könsskillnader. 
Vid användande av en Bonferronikorregering skulle alfanivån sänkts till .008. Då 
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könsskillnaderna i preferenser för tung musik bekräftar tidigare studier antas denna 
dock inte ha uppkommit av en slump.  

Studiens begränsningar 
Data samlades in genom ett självrapporterande formulär, vilket distribuerades 
elektroniskt via e-postlistor och en hemsida. Kontrollen för hur deltagarna svarar på 
formuläret kan alltid ifrågasättas vid självskattning, ännu mer svårkontrollerat blir det 
naturligtvis vid webbaserade formulär. Eventuellt slarv i svarandet samt social 
önskvärdhet bör påtalas som eventuella begränsningar, dock fanns ingen anledning att 
medvetet göra detta då formuläret var ytterst frivilligt och inte genererade någon 
ersättning. Den sneda könsfördelningen (78 kvinnor och 29 män) är något som kan ha 
påverkat resultaten. Tidigare studier (ex. Delsing et al., 2008) har haft fler deltagare och 
en jämnare könsfördelning. Dock pekar resultaten i föreliggande studie i samma 
riktning, men hade kanske kunnat vara ännu tydligare. Som nämndes i metoddelen föll 
tre av frågorna i BFI bort, något vilket dock kontrollerades genom reliabilitetsprövning. 
En stor majoritet av deltagarna ansåg att musik var viktigt för dem, 87.8% svarade med 
en fyra eller femma. Detta höga resultat kan ha påverkats av att en del av deltagarna var 
studenter vi musikhögskolan och torde skatta musik som viktigare. Denna andel 
deltagare antas dock inte ha varit tillräckligt stor för att se resultatet endast som en 
produkt av detta, utan musikens vikt kan tänkas vara betydlig även för de som inte 
spelar musik. 

Slutsats och framtida forskning 
Musikkonsumtionen ökar i vårt samhälle och framtida forskning bör lägga stor vikt vid 
hur den påverkar oss. Vidare kan med fördel belysas hur vår personlighet styr valet av 
omgivning och musik, och om denna påverkan även kan verka i motsatt riktning och 
påverka beteendet. Med tanke på den aktuella studiens resultat kan fokus förslagsvis 
läggas på de musikpreferenser som korrelerar med personlighetsdrag kopplade till 
destruktiva beteenden. Denna studie uppmanar även till sökande av musikpreferensers 
samband med personlighet i andra kulturer, där musikklimatet skiljer sig från tidigare 
studiers. Framtida forskning kan även studera betydelsen av de könsskillnader som 
tycks finnas när det gäller musikpreferenser.  
 
Denna studie fann resultat som pekar på att det finns vissa samband mellan 
personlighetsdrag och musikpreferenser som går att generalisera till en svensk 
population. Detta trots metodologiska skillnader och användande av olika 
musikpreferenstest jämfört med föregående studier.  Då musik ofta, framför allt hos 
unga människor, används som både identitetsförstärkare och 
grupptillhörighetssignalerare verkar vi spontant koppla samman musiksmak och 
personlighet. En sammankoppling som kan tänkas påverka mer än vi tror. Musik kan 
reduceras ner till att bestå endast av toner och rytmer, men dessa toner och rytmer tycks 
vara av stor betydelse för vår personlighet.  
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Personlig musiksmak 
 
 
Hej. 
Mitt namn är Andreas och jag läser psykologi på Stockholms universitet. Jag gör en studie om musik 
och personlighet och jag skulle vara väldigt tacksam om du hade lust att fylla i ett formulär. Din 
medverkan är helt frivillig och alla uppgifter kommer att behandlas anonymt. Formuläret tar ca. 5-10 
att slutföra. 
 
Om du vill veta mer om undersökningen och eventuella resultat är du mycket välkommen fylla i din e-
postadress i slutet av formuläret. Det går även bra att skriva till mig på ange3856@student.su.se 

 
(
Inledning 
Instruktioner. Du kommer att få fylla i ett formulär bestående av ca 60 frågor uppdelade i två delar, där 
jag i den ena vill veta vilken musik du föredrar och den andra delen är ett personlighetstest. Formuläret 
tar mellan 5-10 minuter att fylla i. Fyll i det alternativ du tycker stämmer bäst överrens med vad DU 
tycker. Nu börjar enkäten! 
 
Är du?   

  Man 
  Kvinna 

 
Vilket år är du född?  _________  
 
Hur viktigt är musik för dig?  

Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

(
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Personlig musiksmak 
(

(
Vad föredrar du för musik? 
Instruktioner. Vänligen markera den siffra som du tycker motsvarar hur mycket föredrar musik från 
respektive genre, känner du inte igen någon genre, markera 1 (Inte alls). Alternativen 1–5 motsvarar 
följande: 1. Inte alls 2. Något 3. Ganska mycket 4. Mycket 5. Väldigt mycket 
 

 Inte alls Något Ganska 
mycket Mycket Väldigt 

mycket 
Akustisk 1 2 3 4 5 
Ambient 1 2 3 4 5 
Blues 1 2 3 4 5 
Klassiskt 1 2 3 4 5 
Country 1 2 3 4 5 
Electronic 1 2 3 4 5 
Emo 1 2 3 4 5 
Svensk folkmusik/ Visor 1 2 3 4 5 
Hardcore 1 2 3 4 5 
Hip hop 1 2 3 4 5 
Indie 1 2 3 4 5 
Jazz 1 2 3 4 5 
Latin 1 2 3 4 5 
Metal 1 2 3 4 5 
Pop 1 2 3 4 5 
Pop punk 1 2 3 4 5 
Punk 1 2 3 4 5 
Reggae 1 2 3 4 5 
RnB 1 2 3 4 5 
Rock 1 2 3 4 5 
Soul 1 2 3 4 5 
World 1 2 3 4 5 
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Personlig musiksmak 
 

 
Instruktioner. Nedan följer ett antal egenskaper som kanske eller kanske inte stämmer in på dig. 
Instämmer du till exempel i att du är någon som tycker om att umgås med andra? Markera den siffra 
under varje påstående för att ange hur mycket påståendet stämmer eller inte stämmer. 1. Stämmer 
absolut inte 2. Stämmer ganska dåligt 3. Stämmer varken bra eller dåligt 4. Stämmer ganska bra 5. 
Stämmer absolut 

 

OBS! Påståendena 19, 20 och 21, vilka markeras ovan, föll bort och innefattades inte i undersökningen. 
Dessa är dock del i Big Five Inventory (BFI) och redovisas därmed i Appendix.(

Jag ser mig själv som någon som… Stämmer 
absolut inte  Stämmer 

absolut 
Är pratsam. 1 2 3 4 5 
Tenderar att hitta fel hos andra. 1 2 3 4 5 
Gör ett grundligt jobb. 1 2 3 4 5 
Är deprimerad, nere. 1 2 3 4 5 
Är originell, kommer med nya idéer. 1 2 3 4 5 
Är reserverad. 1 2 3 4 5 
Är hjälpsam och osjälvisk mot andra. 1 2 3 4 5 
Kan vara något vårdslös. 1 2 3 4 5 
Är avspänd, hanterar stress väl. 1 2 3 4 5 
Är nyfiken på många olika saker. 1 2 3 4 5 
Är full av energi. 1 2 3 4 5 
Startar gräl med andra. 1 2 3 4 5 
Är pålitlig i arbetet. 1 2 3 4 5 
Kan vara spänd. 1 2 3 4 5 
Är sinnrik, en djup tänkare. 1 2 3 4 5 
Sprider mycket entusiasm. 1 2 3 4 5 
Har en förlåtande läggning. 1 2 3 4 5 
Tenderar att vara oorganiserad. 1 2 3 4 5 
Oroar mig mycket. 1 2 3 4 5 
Har livlig fantasi. 1 2 3 4 5 
Tenderar att vara tystlåten. 1 2 3 4 5 
Är i allmänhet tillitsfull. 1 2 3 4 5 
Tenderar att vara lat. 1 2 3 4 5 
Är känslomässigt stabil, blir inte upprörd så lätt. 1 2 3 4 5 
Är uppfinningsrik. 1 2 3 4 5 
Har en självhävdande personlighet. 1 2 3 4 5 
Kan vara kall och distanserad. 1 2 3 4 5 
Framhärdar tills uppgiften är slutförd. 1 2 3 4 5 
Kan lätt svänga i humöret. 1 2 3 4 5 
Värdesätter konstnärliga, estetiska upplevelser. 1 2 3 4 5 
Är ibland blyg, hämmad. 1 2 3 4 5 
Är omtänksam och vänlig mot nästan alla. 1 2 3 4 5 
Gör saker effektivt. 1 2 3 4 5 
Förblir lugn i spända situationer. 1 2 3 4 5 
Föredrar rutinarbete. 1 2 3 4 5 
Är utåtriktad, sällskaplig. 1 2 3 4 5 
Är ibland ohövlig mot andra. 1 2 3 4 5 
Gör upp planer och fullföljer dem. 1 2 3 4 5 
Blir lätt nervös. 1 2 3 4 5 
Tycker om att reflektera, leka med idéer. 1 2 3 4 5 
Har få konstnärliga intressen. 1 2 3 4 5 
Tycker om att samarbeta med andra. 1 2 3 4 5 
Blir lätt distraherad. 1 2 3 4 5 
Har en utvecklad smak för konst, musik eller litteratur. 1 2 3 4 5 


