
 

 

 

 

Vi tænder på

Soundtracket betyder mere end six

packen i soveværelset
 

• Spotify’s undersøgelse af 

sammenhængen mellem musik og romantik.

• Over 40 % siger, at det at lytte til musik er mere ophidsende end berøring 

under sex, og Dirty Dancing kåres som det bedste soundtrack i soveværelset.

• Marvin Gayes Sexual Healing 

partneren i den rette stemning

• Queens sang Bohemian Rhapsody

”bedre end sex”.

 

En ny undersøgelse, som udkommer i dag, viser vigtigheden af musik i vores 

kærlighedsliv. Undersøgelsen er

Goldsmiths, University of Lo

forholdet mellem musik, romantik og forførelse.  

 

Undersøgelsen afslørede, 

det, der er under dit tøj, når det komm

adspurgte mente, at den musik, de lytter til under sex, med større sandsynlighed 

tænder dem end deres partners berøring. 

 

Dr. Müllensiefen kommenterede

respondenter finder musik i soveværelset ophidsende. Fra neurovidenskabelige 

undersøgelser ved vi, at musik kan aktivere de samme 

også aktiveres af mindre abstrakte belønninger som mad, stoffer eller endda sex. 

 

Undersøgelsen afslørede også

er sangene fra den klassiske 80’er film Dirty Dancing. Det ikoniske soundtrack 

indeholder populære hits fra 1950’erne og en sang sunget af filmens hovedstjerne 

Patrick Swayze selv - blev kår

mandlige og kvindelige respondenter. Marvin Gayes 

på hitlisten med Ravels Bolero 

på at tænde for musikken

Soundtracket betyder mere end six

packen i soveværelset

undersøgelse af ”Science Behind the Song” udforsker 

sammenhængen mellem musik og romantik. 

Over 40 % siger, at det at lytte til musik er mere ophidsende end berøring 

under sex, og Dirty Dancing kåres som det bedste soundtrack i soveværelset.

Sexual Healing kåres som det bedste nummer til at få 

partneren i den rette stemning til sex.  

Bohemian Rhapsody fik flest stemmer i kampen om titlen 

”bedre end sex”. 

En ny undersøgelse, som udkommer i dag, viser vigtigheden af musik i vores 

v. Undersøgelsen er lavet af musikpsykolog Dr. Daniel Müllensiefen fra 

University of London, og var bestilt af Spotify med det formål at 

forholdet mellem musik, romantik og forførelse.   

 at musik, du har på din forførelses-playliste,

det, der er under dit tøj, når det kommer til succes i soveværelset. Over 40 % af de 

adspurgte mente, at den musik, de lytter til under sex, med større sandsynlighed 

tænder dem end deres partners berøring.  

Dr. Müllensiefen kommenterede: “Det er ikke nogen overraskelse, at så mange 

finder musik i soveværelset ophidsende. Fra neurovidenskabelige 

undersøgelser ved vi, at musik kan aktivere de samme nydelsescentre i hjernen, som 

også aktiveres af mindre abstrakte belønninger som mad, stoffer eller endda sex. 

også, at den mest ophidsende musik, man kan

er sangene fra den klassiske 80’er film Dirty Dancing. Det ikoniske soundtrack 

indeholder populære hits fra 1950’erne og en sang sunget af filmens hovedstjerne 

blev kåret som det bedste album at spille i soveværelse 

mandlige og kvindelige respondenter. Marvin Gayes Sexual Healing tog en andenplads 

Bolero på en overraskende tredjeplads.  
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Dr. Müllensiefen sagde: “At Dirty Dancing er kommet øverst på listen over de bedste 

sange at spille under sex for både mænd og kvinder, skyldes det faktum, at de fleste har 

en god viden om sange, der repræsenterer romantik, og disse har en tendens til at være 

fra kulturelle referencer såsom film. Folk bruger ikke kun denne musik til at 

kommunikere deres intentioner i romantiske situationer, men også til direkte at ændre 

stemningen i et møde. Undersøgelsen afslørede også, at mænd i højere grad end 

kvinder er villige til at ændre deres musiksmag og lyttevaner for at sikre sig større succes 

i soveværelset – hvilket forklarer populariteten af Dirty Dancing for begge køn.” 

 

Spotifys undersøgelse “Science Behind the Song” fandt de 20 bedste numre til at få os i 

den rette stemning til sex, og det ser ud til, at der kun er en mand til at klare jobbet: 

musiklegenden Marvin Gaye. Den ikoniske sang Sexual Healing blev stemt øverst på 

listen over sange, der får os i den rette stemning, mens Let’s Get It On tog 

andenpladsen. Barry White tog en stærk tredjeplads og fik respondenterne til at hævde, 

at enhver sang af manden kaldet ”The Walrus of Love” var nok til at tænde dem.   

 

Dr. Müllensiefen observerede: “Undersøgelsen løftede sløret for, at de bedste sange til 

forførelse i soveværelse – altså dem, der får os i den rette stemning – alle indeholder de 

samme kvaliteter, dvs. de spænder over mange toner, har elementer med falset samt 

mere hæshed i stemmen og gør mindre brug af vibrato. Disse specifikke egenskaber er 

særligt tydelige i Marvin Gayes sange Sexual Healing og Let’s Get It On.” 

 

Undersøgelsen afslørede også, at hver tredje havde en sang, de mente, var bedre end 

sex. Her tog Queens Bohemian Rhapsody førstepladsen, mens Sex On Fire af Kings of 

Leon tog en andenplads, og Robbie Williams blev stemt ind som nummer tre på ”Bedre 

end sex”-listen med 90’er balladen Angels. 

 

Dr. Müllensiefen sagde: ”De sange, som vores deltagere har kaldt ”Bedre end sex” er 

alle unikke, og mange kan kaldes episke mesterværker. Når vi lytter til musik, opbygger 

vi en forventning om, hvordan musikken skal fortsætte. Hvis vores musiske 

forventninger bliver ødelagt, og musikken tager en anden retning, er vores ufrivillige 

emotionelle svar som regel positivt, og det er hovedsageligt disse uventede 

omdrejningspunkter i musikken, som genererer stærke følelser.” 

 

Angela Watts, Vicepræsident for Global Kommunikation hos Spotify, kommenterede: 

”Musik giver dagligt Spotify’s brugere et soundtrack til livet, uanset hvor og hvornår de 

har brug for det, og Spotify’s undersøgelse viser, at musik i dag spiller en særligt stor 

rolle, når det kommer til vores kærlighedsliv. Vi ved nu, at Marvin Gaye er nøglen til 

succes, når det kommer til at forføre en partner i soveværelset. Og hvis du ikke har en 

partner, kan vi anbefale Queens Bohemian Rhapsody, som officielt er ”bedre end sex!” 

 

2000 personer i alderen 18-91 år med en næsten lige kønsfordeling har deltaget i 

undersøgelsen.  



Spotify har skabt en serie af romantiske spillelister baseret på afstemningerne fra 

undersøgelsen. Der kan nemt linkes og lyttes til Spotify’s playlister fra nyhedshistorier, 

blogindlæg og sociale medier ved at bruge de følgende links.  De samlede spillelister 

følger nedenfor: 

 

• Bedste sange til en romantisk middag 

• Bedste sange til en flirt på dansegulvet 

• Bedste sange til at komme i den rette stemning til sex 

• Bedste sange at spille under sex 

• Sange, der er bedre end sex 

 

- Slut - 

 

Noter til redaktørerne 

 

Samlede spillelister: 

 

Top 20 over sange, der er ”Bedre end sex”: 

1. Queen- Bohemian Rhapsody     

2. Kings of Leon - Sex On Fire 

3. Robbie Williams- Angels  

4. Meatloaf- Bat Out Of Hell  

5. Bon Jovi- Living On A Prayer  

6. Celine Dion- My Heart Will Go On 

7. Adele- Set Fire To The Rain  

8. Black Lace- Agadoo 

9. Pink Floyd- Comfortably Numb  

10. Queen- Don`t Stop Me Now  

11. Queen- I Want To Break Free  

12. Faithless- Insomnia  

13. Bruno Mars- Just The Way You Are  

14. The Killers- Mr Brightside  

15. Guns`N`Roses- Paradise City 

16. Coldplay- Viva La Vida  

17. Queen- Who Wants To Live Forever  

18. Elton John – Your Song 

19. Luther Vandross – Anything 

20. Bruce Springsteen – Born In The USA or Born To Run 

 

Top 20 over sange til en romantisk middag: 

1. Marvin Gaye- Lets Get It On 

2. Chris Deburgh- Lady In Red 

3. Marvin Gaye- Sexual Healing  

4. Eric Clapton- Wonderful Tonight  



5. Andy Williams- Moon River 

6. Elvis Presley- Love Me Tender 

7. Celine Dion- My Heart Will Go On 

8. Robbie Williams- Angels 

9. George Michael- Carless Whisper 

10. Whitney Houston- I Will Always Love You 

11. Lionel Richie- Three Times A Lady 

12. Adele- Someone Like You 

13. Savage Garden- Truly Madly Deeply 

14. Al Green- Lets Stay Together  

15. Aerosmith- Don`t Wanna Miss A Thing  

16. Spandau Ballet- True  

17. John Denver- Annie`s Song 

18. James Blunt- Beautiful  

19. Ravel- Bolero 

20. Righteous Brothers – Unchained Melody  

 

Top 20 over sange til en flirt på dansegulvet: 

1. Abba- Dancing Queen 

2. Chris Deburgh- Lady In Red  

3. IMFAO- Sexy and I know It 

4. Dirty Dancing- Anything From The Soundtrack  

5. Rod Stewart- Do You Think I`m Sexy  

6. Hot Chocolate- Sexy Thing 

7. Pussycat Dolls- Don’t Cha  

8. Kings of Leon- Sex On Fire  

9. Maroon 5- Moves Like Jagger 

10. Tom Jones –Sex Bomb  

11. Christina Aguilera- Dirty 

12. Marvin Gaye- Sexual Healing  

13. Justin Timberlake- Sexy Back 

14. Nelly - Hot In Here  

15. Arctic Monkeys- I Bet You Look Good On The Dance floor 

16. Right Said Fred- I`m Too Sexy  

17. Bee Gees- Night Fever 

18. Marvin Gaye- Let’s Get It On 

19. Sophie Ellis Bextor- Murder On The Dance floor 

20. Beyonce- Single Ladies  

 

Top 20 over sange, der får dig i den rette stemning: 

1. Marvin Gaye - Sexual Healing 

2. Marvin Gaye - Let’s Get It On 

3. Barry White - Anything 

4. Serge Gainsbourg- Je T`aime  



5. Kings of Leon – Sex on Fire 

6. Hot Chocolate- You Sexy Thing 

7. Ravel - Bolero 

8. Boyz To Men- I`ll Make Love To You  

9. Chris De Burgh – Lady in Red 

10. R Kelly- Bump & Grind 

11. Whitney Houston- I will Always Love You 

12. Robbie Williams- Angels  

13. Elvis Presley- Love Me Tender 

14. Frankie Goes to Hollywood - Relax 

15. Donna Summer- I Feel Love  

16. Adele- Make You Feel My Love 

17. Andy Williams- Moon River  

18. IMFAO- Sexy And I Know It  

19. Adele- Someone Like You  

20. Lionel Richie – Anything   

 

Top 20 over sange, der skal spilles under sex: 

1. Dirty Dancing- Anything from the soundtrack  

2. Marvin Gaye- Sexual Healing 

3. Ravel - Bolero 

4. Berlin- Take My Breath Away 

5. Barry White- Anything from his collection 

6. Marvin Gaye- Let’s Get It On 

7. Righteous Brothers- Unchained Melody 

8. Celine Dion- Titanic Soundtrack / My Heart Will Go On 

9. Serge Gainsbourg- Je T`aime 

10. Whitney Houston- I Will Always Love you  

11. Aerosmith- Don`t Want To Miss A Thing 

12. Kings Of Leon- Sex On Fire  

13. Rodgers & Hammerstein- Sound of Music  

14. Tchaikovsky – 1812 Overture 

15. Grease- Grease soundtrack 

16. Donna Summer- I Feel Love  

17. Boys To Men- I’ll Make Love To You  

18. ABBA- Mama Mia  

19. Tom Jones – Sex Bomb 

20. Star Wars –Anything form the soundtrack 

 

* Spillelisterne er baseret på det brede katalog af sange, der er tilgængelige på Spotify. 

 

Noter til redaktørerne: 

 

Om Dr. Müllensiefen 



Dr. Daniel Müllensiefen er meddirektør på kandidatgraden i Musik, Sind og Hjerne og 

Seniorunderviser på psykologiafdelingen på Goldsmiths ved London Universitet. For 

mere information om programmet se her: http://www.gold.ac.uk/pg/msc-music-mind-

brain/ 

Han er også forsker ved bureauet adam&eveDDB i London. 

 

Integrering af sange online 

Playlisterne kan også integreres online for at øge den redaktionelle dækning ved at 

bruge Spotify Play Button.   

 

Hvis du har brug for hjælp til at integrere sange, album eller playlister, kan du følge 

denne guide, som ligger på Spotify’s blog her. Eller tage kontakt til os, så hjælper vi med 

teknisk support. 

 

Om Spotify 

Spotify er en prisvindende digital musiktjeneste, der giver dig adgang til mere end 18 

millioner sange. Vores drøm er at gøre hele verdens musik tilgængeligt for alle, hvor 

som helst og når som helst. Spotify gør det nemmere end nogensinde før at lytte til og 

dele musik på lovlig vis, alt imens kunsterne får en fair behandling.  

Spotify fås i dag i 15 lande: USA, Storbritannien, Sverige, Finland, Norge, Frankrig, 

Holland, Danmark, Tyskland, Spanien, Østrig, Schweiz, Australien, New Zealand og 

Belgien med over 15 millioner aktive brugere og over 4 millioner betalende abonnenter.  

For mere information 

Gå til www.spotify.com eller send en e-mail til Spotify’s pressekontor på: 

press@spotify.com 

Online presserum  

På nedenstående link kan du finde; 

- A Roll på engelsk – en 2 minutter lang video til online brug, der opsummerer 

resultaterne fra undersøgelsen og viser et interview med Dr. Daniel og vores egen 

Angela  

- B Roll på engelsk 

- Billedmateriale 

http://video360.world-television.com/Spotify/ 

 


