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Abstract 

Elektronisk dansmusik, även förkortat EDM, är en väldigt bred genre med många 
förgreningar trots att den är relativt ung. På bara drygt hundra år har både teknik och 
musik gått ifrån att vara två helt separata ting till att tillsammans utgöra en hel genre, 
och tillsammans med teknikens utveckling har EDM blivit en av de största genrerna 
som existerar idag. Arbetet har som syfte att undersöka utvecklingen av olika subgenrer 
i den breda genren EDM för att få en förståelse för händelseförloppet och viktiga 
faktorer för musikens utveckling. De två frågeställningarna som har format arbetet är 
“Hur har utvecklingen för EDM sett ut under 1900-talet” och “Vilka tidiga förgreningar 
finns och vilka element skiljer dem åt”. För att undersöka gjordes det först en 
sammanfattning av teknikens och den EDMs historia. I den här delen redovisas viktiga 
uppfinningar, betydelsefulla karaktärer för utvecklingen av elektronisk musik samt 
utvecklingen av tidiga fördelningar ifrån huvudgenren. Utöver det här gjordes även en 
musikanalys av åtta stycken musikaliska verk tillhörande olika subgenrer. 
Sammanställningen av historia och resultaten ifrån analysen visade att förgreningar av 
subgenrer är starkt knuten till den teknologiska utvecklingen. Resultaten visade också 
att ju mer fördelningar som förekommer desto mer extrem och avancerad blir musiken. 

Electronic dance music 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Bakgrund 

Elektronisk dansmusik, även kallat elektronisk musik eller förkortat EDM, är en mycket 

bred genre med många tillhörande subgenrer. Genren i sig har kommit till att bli en så 

kallad metagenre med ständigt nya fraktioner som bryter sig loss och skapar nya 

subgenrer i snabb takt. EDM används också som ett paraplybegrepp för att beskriva 

eller syfta till det stora antalet subgenrer som trätt fram under de senaste 20 till 30 åren 

(McLeod 2001). Musik har haft en central roll i människans moderna livsstil och 

utveckling betydligt längre än 30 år, och det har gjort att den formar oss som individer 

på sätt som att vi ser upp till artister vi anser är idoler. Människor använder musik och 

entusiasm för musiken för att identifiera sig och finna en plats i det sociala rummet 

(Kjellander 2013). Musik påverkar också människor på andra sätt än i sociala 

sammanhang. Patrik N. Juslin och Daniel Västfjäll skriver till exempel i deras artikel 

om hur musik influerar lyssnare psykologiskt. Likt hur musiken påverkar oss människor 

har också vi människor påverkat hur musiken har utvecklat sig med hjälp av till 

exempel sociala sammanhang och teknologi.  

Teknikens utveckling 

Sarah Louise Bassingwaighte skriver i sin avhandling Electroacoustic Music for the 

Flute (2002) att det viktiga startskottet för EDM är möjligheten att spela in ljud som 

först hände år 1857 när fonoautografen uppfanns. Det gjordes möjligt utav Leon Scott 

deMartinville som år 1867 lyckades spela in en tio sekunder lång sekvens av en röst. 

Sekvensen gick dock inte att reproducera utan var endast till för vetenskapligt bruk. Till 

skillnad ifrån deMartinvilles uppfinning kunde Thomas Edisons fonograf, som uppfanns 

år 1877 och patenterades 1878, även spela upp inspelat material (Bassingwaighte 2002). 

En annan uppfinning som kom i tidigt 1900-tal är Dynamofonen som kunde producera 

enkla toner och övertoner. Instrumentet gick inte direkt att använda i ett musikaliskt 

syfte då den vägde flertalet ton och tog upp större delen av ett rum, dock är principen 

bakom instrumentet en föregångare till en av de första syntarna; RCA-synten. År 1906 

uppfann Lee DeForest det allra första elektronröret vid namn Audion. Elektronröret har 

sedan dess lett till ett obeskrivligt antal vidare uppfinningar och legat till grund för 

mycket av den teknologi som finns idag (Bassingwaighte 2002).  
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Under nästkommande 30 år sker en stor våg av nya elektroniska instrument och andra 

teknologiska framsteg. Runt år 1919 uppfinner Leon Theremin, vars riktiga namn var 

Lev Temen, den första versionen av Thereminen, det första elektroniska instrumentet i 

sin mening. Vidare under 20-talet uppfanns också andra elektroniska instrument som 

Ondes Martenot och det monofoniska instrumentet Trautonium. Även Hammond-

orgeln, som bygger på principen ifrån Dynamofonen, började produceras under den här 

tiden (Bassingwaighte 2002). Förutom elektroniska instrument kom också tekniken att 

spela in ljud via magnetiskt band. Larisa Katherine Montanaro skriver i sin avhandling 

A Singer’s Guide to Performing Works for Voice and Electronics (2004) om 

innovationen som förändrade branschen för musikproducenter från och med år 1935 för 

en lång tid framåt, den magnetiska bandspelaren, Magnetofonen. 

 

Efter andra världskriget tog teknologin stora steg framåt genom bland annat 

utvecklingen av den första datorn, ENIAC. Vidare under 50-talet fortsatte datorerna att 

vara subjekt för experiment och utveckling och år 1957 presenterades det första 

användandet av en dator för att framkalla ljud på egen hand. Personen bakom arbetet   

var Max Matthews, då anställd vid Bell Telephone Laboratories. De första riktiga 

syntarna tillverkades också under den här tiden. Syntarna The Mark I och II, som dock 

inte var  ämnade kommersiellt bruk, använde sig av dåtidens stora elektronrör  och var 

fortfarande otympliga att hantera (Montanaro 2004, 7, Bassingwaighte 2002). 

 

Genom 60-talet finns också en samling med viktiga händelser: Max Mathews tar fram 

“MUSIC V” som är det första digitala språket för ljudsyntes, kretskort med integrerade 

kretsar uppfinns och den första kommersiella synten, The Moog, tillverkas utav Robert 

Moog. Efter uppkomsten av The Moog spenderades nästkommande år av att utveckla 

instrumentet och år 1969 kom The Mini-Moog som var en portabel version av den 

något större ursprungliga versionen. Senare kom också The Polymoog som var den 

första polyfoniska synten. Det som skiljer Moog-syntarna ifrån de tidigare är i första 

hand att de här analoga syntarna har allt ifrån möjligheten att producera ljud till att  

spela in, spela upp eller programmera sekvenser. Dessutom fanns också möjligheten att 

ansluta externa moduler via patch-kablar (Montanaro 2004, 7-8). 
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80-talets framsteg innebar framförallt utvecklingar inom MIDI. Efter att Moog-

instrumenten blivit populära började snart fler utvecklare göra andra instrument. 

Sequential Circuits introducerade den första MIDI-keyboarden Prophet 600, och snart 

därefter kom Yamaha ut med den första någonsin digitala synten DX-7 som använde sig 

av FM-syntes. 1985 Släpptes slutversionen av det digitala språket MIDI vilket gjorde 

produktionen av EDM mycket smidigare. Samma år släppte Digidesign mjukvaran 

“Sound Designer” till Macintosh vilket markerar den första programvaran på 

konsumentnivå för ljudinspelning och editering. Efter den här perioden tog utvecklingen 

fart på riktigt i och med att datorer och instrument förbättras och förnyas i takt med de 

senaste årens teknologiska framsteg (Bassingwaighte 2002).  

Betydelsefulla karaktärer 

Under 1900-talets enorma teknologiska framgångar formades ett nytt sätt att göra musik 

på, men inte bara på grund av den nya teknologin. Förutom personerna som arbetade 

med utvecklingen av elektroniska instrument fanns det också pionjärer som anpassade 

sitt sätt att skriva musik på till den nya tillgängliga teknologin. Pierre Schaeffer gjorde 

sig känd under sent 40-tal med sitt uttryck “Musique Concrete” som syftar på att 

beskriva musik som består av naturliga ljudeffekter (Montanaro 2004, 5). Den franske 

ljudingenjören och kompositören började att experimentera med fonografiska 

inspelningar som han fått tillgång till via radiostationen han då jobbade på.  De här 

ljudeffekterna behandlades sedan på olika sätt för att sedan komponeras till ett stycke. 

Schaeffers första verk Etude aux hemins de fer (“Study on a Railway”) består enbart 

utav ljudupptagningar ifrån järnvägar och blev startskottet för ett nytt sätt att producera 

musik  (Bassingwaighte 2002). 

I början av 50-talet fick Columbia University, New York, tag i sin första bandspelare 

med ändamålet att spela in konserter och dylikt. En man vid namn Vladimir 

Ussachevsky blev tilldelad ansvaret för maskinen och började mycket snart 

experimentera med inspelat material. De här experimenten presenterades sedan på 

universitetet där bland andra flöjtisten Otto Leuning befann sig i publiken. Leuning blev 

imponerad av vad Ussachevsky åstadkommit och bjöd in honom till sin studio i 
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Bennington, Vermont, där de båda startade ett samarbete. Ussachevskys och Leunings  

första konserter tillsammans skedde bara några månader efter deras möte och fick 

mycket uppmärksamhet av både kollegor och media. Verken de uppträdde med bestod 

av transformationer utav Leunings tidigare verk som transformeras utav Ussachevsky 

och hans bandspelare (Bassingwaighte 2002). 

 

Förutom artister finns det också ett antal kompositörer som följt fotspåren i tidigt 

skapande av EDM. En kompositör som bidragit stort med sina verk: Gesang der 

Jungelinge, Kontakte och Studie I och II av elektronisk karaktär är Karlheinz 

Stockhausen ifrån Cologne Studio. Andra nämnvärda namn är kompositören Ferruccio 

Busino som skrev Sketch for a New Aesthetic of Music år 1907. Texten diskuterar 

framtidens musik och Busoni inspirerade många med sina visioner, inte minst en av 

hans elever, Edgard Varèse. Varèse komponerade senare elektroniska verk som 

Ecuatorial, Déserts och Poeme Electronique där det sistnämnda klassas som mästerverk 

(Montanaro 2004, 6, Bassingwaighte 2002).  

Genreutveckling 

EDM är en genre som innehåller ett stort antal subgenrer och dessutom utvecklar nya i 

stor takt. Kembrew McLeod skriver i sin artikel Genres, Subgenres, Sub-Subgenres and 

More: Musical and Social Differentiation Within Electronic/Dance Music Communities  

(2001, 60) att en undersökning gjord år 1998-99 av utgivna tidningar och CD-skivor 

gav en lista på totalt över 300 namn på genrer som faller under EDM. Författaren menar 

också på att tiden det tagit för genren att utveckla antalet subgenrer är olik någon annan 

genre. Den första definitiva subgenren som utvecklades och som blev startskottet för 

den moderna utvecklingen av EDM är “Disco” som ofta spelades på de nya diskoteken i 

USA under tidigt 70-tal. Genren karaktäriseras av dess stadiga rytm som i vissa fall 

bestod av syntar och trummaskiner, och andra fall fysiska instrument. Musiken 

härstammar ifrån en subkultur bland den homosexuella delen av New Yorks befolkning 

under 70-talet men blev snabbt populär. Under 70-talet etablerades Disco framförallt 

hos afroamerikanska och homosexuella kulturer vilket ledde till rasism och homofobi 

ifrån 70-talets rockpublik. I början av 80-talet försvann Disco-scenen något ifrån 

mainstream och blev en så kallad underground-kultur och fick även ett nytt namn: 
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House. Den nya subgenren döptes efter Chicago’s Warehouse Club, som var en mycket 

populär dansklubb, där en DJ vid namn Frankie Knuckles blev känd för sina 

framträdanden av både andras och sin egen musik. När House-musik nådde Europa, 

framförallt Storbritannien, förändrades inte bara musiken utan även publiken (McLeod 

2001, 62-63). 

 

Nästa stora subgenre som utvecklades är Acid House och härstammar först och främst 

ifrån Storbritannien under senare halvan av 80-talet. Musiken i Acid House är relativt 

snabb och intensiv och är känd för att ha legat till grund för den så kallade rave-

kulturen. Publiken är främst ungdomar och droger som ecstasy är starkt förknippade 

med de stora dansfesterna (McLeod 2001, 63). Samtidigt genomgick House-musiken 

ytterligare en förändring i USA, Detroit, där en ny term för genren myntades, “Techno”. 

I artikeln Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital skriver Sara Thornton 

(refererad i McLeod 2001, 64) att på grund av den drogfyllda kultur som gick hand i 

hand med Acid House och generell överexponering föll namnet till att bli negativt 

laddat. Klubbar och förlag började därför modifiera genren för att distansera sig ifrån 

den negativitet som följde namnet. Många benämningar till subgenren användes till och 

från men till slut började folk referera musiken till Techno vilket blev det slutgiltiga 

namnet. 

 

Under det tidiga 90-talets Storbritannien genomgick House ytterligare transformationer 

och mer extrema och tyngre subgenrer bröt sig loss. En av dem som blev populär under 

början av 90-talet är Hardcore, en något mer intensiv och hård version av House-

musiken. Ett annat resultat av en liknande transformation är Dark side techno som enligt 

Simon Reynolds reflekterar den negativa känslan och atmosfären av långvarigt 

drogmissbruk (refererad i McLeod 2001, 64). Ungefär vid samma tid utvecklades också 

subgenren Jungle i USA. Jungle influerades mycket utav dåtidens Hip-hop samt Dark 

side techno och olikt de föregående subgenrernas raka rytm består Jungle av snabba och 

mer komplexa trumspår (McLeod 2001, 64). 

 

På sidan 65 i McLeods artikel skriver författaren också om subgenrer av EDM som 

formats med målet att inte dansas till, till skillnad ifrån majoriteten av den elektroniska 
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musik som producerades i övrigt under den här tiden. Behovet av den här typen av 

musik växte fram hos de stora rave-klubbarna där specifika chill-out-rum etablerades 

för att utmattade besökare skulle kunna slappna av och återhämta sig. Musiken som 

spelades i de här rummen var väldigt lågmäld och innehöll inte alltid rytm, takt eller en 

specifik melodi och kallades därefter Chill-out. 
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Syfte och frågeställningar  
Arbetet har som syfte att undersöka utvecklingen av olika subgenrer i den breda genren 

EDM för att få en förståelse för händelseförloppet och viktiga faktorer för musikens 

utveckling.  

Frågeställningar som arbetet har formats efter är: 

• Hur har utvecklingen för elektronisk musik sett ut under 1900-talet? 
• Vilka tidiga förgreningar finns och vilka element skiljer dem åt? 
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Metod och genomförande 

Val av metod 

För att undersöka vilka beståndsdelar som utgör en subgenre och vad som skiljer de 

olika subgenrerna åt krävdes en undersökning i musikens historia såväl som en 

observation av den faktiska musiken. Den här undersökningen har gjorts via en 

fallstudie i musikanalys som har för avsikt att påvisa likheter och skillnader i tidiga 

subgenrer.  

Urval 

Som subjekt för studiens litterära undersökningar finns tre texter, två avhandlingar som 

berör EDMs historia och uppkomsten av elektroniska instrument samt en vetenskaplig 

artikel som behandlar genreutvecklingen ifrån tidigt 70-tal. De här vetenskapliga 

publikationerna gav en grundlig förståelse för vilka möjligheter som gjort att 

utvecklingen löpt i den riktning som den gjort.  

De publikationer som användes är: 

• Electroacoustic Music for the Flute, en avhandling skriven år 2002 av Sarah Louise 

Bassingwaighte ifrån University of Washington School of Music i Seattle. 

• A Singer’s Guide to Performing Works for Voice and Electronics, en avhandling 

skriven år 2004 av Larisa Katherine Montanaro ifrån The University of Texas i 

Austin. 

• Genres, Subgenres, Sub-Subgenres and More: Musical and Social Differentiation 

Within Electronic/Dance Music Communities, en artikel ur den vetenskapliga 

tidskriften Journal of Popular Music Studies skriven av Kembrew McLeod år 2001. 

Alla de musikstycken som analyserades var verk som är typexempel ifrån 8 av de första 

stora förgreningarna som förekommit sedan EDM blev kommersiellt. Styckena var alla 

producerade av karaktärer som enligt Kembrew McLeods artikel Genres, Subgenres, 

Sub-Subgenres and More: Musical and Social Differentiation Within Electronic/Dance 

Music Communities var betydelsefulla i sina respektive genrer.  

!  8



De verk som har analyserades var: 

• Disco: Manu Dibango, 1972 - Soul Makossa 
• House: Frankie Knuckles, 1991 - The Whistle song 
• Acid House: Fast Eddie, 1988 - Acid Thunder 
• Techno: Derrick May, 1987 - The Strings of Life 
• Hardcore: Mescalinum United ,1990 - We Have Arrived 
• Dark Side Techno: D’Cruze, 1994 - 1000 Years of Dreams 
• Jungle: Deep Blue, 1994 - Helicopter 
• Chill-out:The Orb, 1994 - Alles Ist Schoen  

Genomförande 

Musikanalysen gjordes utifrån ett antal nyckelbegrepp som låg till grund för vad som 

analyserades i musiken. Begreppen var: 

• Meter,  som beskrev vilken form av takt och tempo stycket var skrivet i. 
• Rytm, som beskrev hur instrumenten spelade i relation till takt och tempo. 
• Struktur, som beskrev vilka olika hörbara sektioner stycket bestod av och vad som 

skiljde dem åt. 
• Instrumentation, som beskrev vilka sorters instrument som hördes och vad de hade för 

roll. 
• Textur, som beskrev hur instrumentationen påverkade ljudbilden. 
• Melodi, som beskrev de melodiska elementen i låtens instrumentation 
• Dynamik, som beskrev hur styckets dynamiska kurva såg ut. 

Allt lyssningsmaterial streamades via streamingtjänsten Spotify förutom låten 

Helicopter som streamades på hemsidan Youtube. Musikanalysen genomfördes sedan 

genom en observation av nyckelbegreppen i nämnda musikstycken. För att fastställa 

taktart och Beats per minute (BPM) användes en metronom ifrån programmet Logic Pro 

X, resten av begreppen analyserades via analytisk lyssning. Analyssvaren jämfördes 

sedan med varandra och musikens historia för att där kunna se likheter, olikheter, 

mönster eller dylikt.  
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Resultat 

Disco: Manu Dibango, 1972 - Soul Makossa 

Meter: Musiken spelar till en 4/4 takt i 115 BPM och är 4:24 minuter lång.  

 

Rytm: Låten har en släpande rytmik som grundas i att det andra bastrum-slaget kommer 

för snabbt inpå det första. Den här rytmen rullar konstant genom hela låten. Basen följer 

sedan trummans rytm som får låten att släpa. För att se till att rytmen fortfarande ska 

närvara mellan de två bastrum-slagen tickar också en hi-hat i 16-delars takt. Rytmen i 

melodin bygger mycket på synkoper och ganska snabba tonbyten, det finns ytterst få 

utdragna toner hos något av instrumenten. Det är ständigt många olika rytmiska element 

som avlöser varandra, allt mellan bas och slagverk till melodi.  

Struktur: Styckets disposition innehåller inte några definitiva delar förutom ett stick  

samt ett intro. Det saknas också skillnad mellan vers och refräng, dock avslutas varje 

vers-stycke med en mer melodiös slinga. Det här ger formen: CADAx3Bx2 (Intro=C, 

Vers=A, Stick=D, Refräng=B).  

 

Instrumentation: De instrument som hörs sammanfattas som följande ifrån grund till 

melodi: En trummaskin innehållande en bastrumma, hi-hat och virveltrumma, basgitarr, 

el-gitarr (komp), 2-3 saxofoner (2:a stämmor), körsång, solosång, solosaxofon. Det 

instrument som med säkerhet tillhör syntetisk natur är trummaskinen, övriga instrument 

är fysiska.  

 

Textur: Låtens textur är luftig och lätt även fast varje individuellt instrument spelar 

större delen av låten, avsaknaden av långa utdragna toner ger mer spelrum åt komp-

elementen. Melodin är homofonisk då solosaxofonen utgör det största melodiska 

instrumentet och ligger i fokus.  

 

Melodi: Melodin i stycket är i huvudsak konjunktiv, framförallt i komp-instrument och 

saxofonerna som spelar 2:a-stämmor. Det finns dock perioder i låten där framförallt 

solosaxofonen och kören spelar mer osammanhängande. De disjunktiva slingorna spelas 
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också ofta i slutet på en fras och innehåller en del synkoper. Samma disjunktiva slingor 

förekommer igen mer mot slutet. Melodin täcker ett ganska brett omfång av pitch som 

utgörs av flera element (solosång, solosaxofon, körsång och saxofon-stämmor).  

 

Dynamik: Över det stora hela har låten en jämn dynamik. Det förekommer mindre 

variationer ifrån del till del och även lite i de individuella delarna. Det finns inte några 

direkt lugnare eller större partier förutom ett stick efter den första versen som varierar 

mellan lite bredare melodi och solo-lyrik. Den sista tredjedelen av låten går mot ett 

crescendo där fler melodiska instrument blir inblandade för att sedan avsluta med endast 

körsång.  

House: Frankie Knuckles, 1991 - The Whistle song 

Meter: Låten går i 4/4 och har ett BPM på 120,3, låtens totala längd är 6:57 minuter.  

 

Rytm: Den rytmiska strukturen i den här låten utgörs av flera olika rytmer, den är i 

grunden polyrytmisk på två olika sätt. För det första spelar komp-sektionen i låten olika 

rytmer, bastrumman spelar raka slag på varje taktslag medan keyboard och bas följer en 

6/4 rytm vilket också skapar en form av synkopation. För det andra spelas melodin i 

verserna näst intill oberoende av rytmerna i ackompanjemanget.  

 

Struktur: Låten börjar med ett intro som sedan direkt går över till en refräng. Efter det 

följer en vers och sedan ytterligare en refräng. Refräng nummer två följs upp av vers 

nummer två som går över till ett tredje refräng som följs av en lite kortare vers och ett 

outro. Det här ger strukturen CBABABAD (C=Intro, B=Refräng, A=Vers, D=Outro). 

Verserna i låten är dock inte identiska utan varierar stort i sin melodi. Vad som skiljer 

verserna åt är den tydliga refrängen som kommer emellan dem.  

 

Instrumentation: Musikstycket spelas utav en trummaskin (innehållande bastrumma, 

hi-hat, virvel och ett knackande percussion-ljud), en basgitarr, en svag samling stråkar i 

bakgrunden som närvarar i andra halvan av verserna och alla refränger förutom det 

andra, en komp-keyboard, en solo-keyboard som enbart spelar i refrängerna och en 

solo-flöjt som spelar i intro, vers och outro. Låtens sound är mjukt och har en känsla av 
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positiv atmosfär.  

 

Textur: Bastrumman och den ackompanjerande basgitarren ger en ganska tjock botten 

som pumpar genom hela låtens gång. Den tjocka botten luftas upp av en väldigt ljus 

flöjt-melodi i verserna och en hög visslande keyboard-melodi i refrängerna vilket ger 

låten en bred ljudbild i form av pitch och instrumentation. Stråkarna och komp-

keyboarden står för mellanregister vilket också knyter ihop den ljusa melodin med det 

tunga kompet. Låten är homofonisk i det att solo-instrumenten själva utgör melodin 

med tillhörande komp.  

 

Melodi: Melodin i låtens verser spelas av en tvärflöjt med ett ganska stort reverb som 

flyter mycket utöver de befintliga rytmerna i låtens kompsektion. Den står högt i pitch 

och täcker en bred vidd av toner. Flöjten spelar disjunktivt i det att inte följer så mycket 

stegnoter. I låtens refräng spelar en annan typ av melodi som utgörs av samplade 

visslingar, även den är hög i pitch. Dock är den här melodin mer konjunktiv och spelar 

mer sammanhängande toner.  

 

Dynamik: Låten har en växlande dynamik då den börjar med ett lågt men växande intro 

som är drygt 1 minut långt. När introt går över till refräng nummer 1 drar låten igång i 

den stadiga rytm som den kommer att ha till slutet och spelar alla instrument förutom 

komp-keyboarden och soloflöjten. I första versen byts stråkarna ut mot komp-keyboard 

vilket drar ner den grandiosa känslan i låten något. Stråkarna är tysta ända fram tills 

andra halvan på vers 2 då de tar plats bredvid samtliga instrument fram tills slutet. Det 

här gör att dynamiken sakta byggs upp utan att påverka den lösa melodin i låten. 

Dynamiken skiftar ytterligare när den första halvan av sista versen spelas helt utan 

basgitarr. När basen sedan kommer tillbaka fylls låten ut i ett crescendo fram till outrot 

som fortsätter att spela ut i ett diminuendo.  

Acid House: Fast Eddie, 1988 - Acid Thunder 

Meter: 4/4 takt med ett BPM på ungefär 124,5. Låten är 4:32 minuter lång.  

 

Rytm: Rytmiken i den här låten är mycket rak med en bastrumma på varje fjärdedel och 
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ett hi-hat-sissel mellan varje bastrumma samt ett virvelslag på 2 och 4. Utöver den 

stadiga rytmen i trummorna spelas alla andra instrument i en blandad samling av 16-

delar och följer homorytmiskt en rak rytm (förutom klaviaturen som spelar långa toner 

över de andra instrumenten). Det förekommer inte någon form av synkopation.  

 

Struktur: Strukturen som befaller låten ser ut som följer: CABABDAB (Intro=C, 

Vers=A, Refräng=B, Stick=D). Det finns ingenting som skiljer delarna åt förutom vilka 

typer av instrument de innehåller, verserna låter likadant som refrängerna men 

refrängerna har inslag av samplad lyrik som lyder “Acid Thunder”. Likaså låter sticket 

likadant som resten av låten till sin grund med skillnaden av det i princip bara 

förekommer ljud ifrån trummaskinen, ingen egentlig melodi.  

 

Instrumentation: Det finns en tydlig avsaknad av fysiska instrument då hela låten 

endast har instrument av tydlig syntetiskt karaktär. I botten finns en trummaskin som 

innehåller en bastrumma, en hi-hat, en virvel och två olika sorters syntetiska slagverk 

som spelar i bakgrunden som utgör en egen bakgrundsmelodi. Det finns syntetisk 

klaviatur som spelar någon form av komp och även tydligt syntetisk bas som också 

spelar en repetitiv melodi. De här instrumenten utgör huvuddelen av låtens 

instrumentation och utöver dem finns det samplad lyrik som förekommer i refrängerna 

samt några effekter. Effekterna i fråga är ett högpitchat svep som spelas i 16-delar i vers 

och refräng 2 och 3, och ett dovt smällande ljud som påminner om en förvrängd 

blåsorkester som bara spelar en kort ton för att markera vissa delar i låten. Soundet som 

de här instrumenten tillsammans skapar är känslolöst, det inger ingen specifik känsla 

som glädje, sorg eller ilska utan låter mer metalliskt och mekaniskt.  

 

Textur: Låten har en ganska kompakt textur eftersom det är mycket korta snabba ljud 

och melodier som spelar, vilket tar bort det luftiga ur musiken och får den att låta 

tryckande och snabb. Eftersom många utav instrumenten, inklusive delar av 

trummaskinen, spelar individuella melodier som inte verkar ha någonting gemensamt 

förutom rytmen de följer betyder det att stycket är polyfoniskt. Texturen påverkas 

märkbart när sticket kommer då alla former av melodier försvinner och ger låten lite 

andrum för att sedan gå in i den sista refrängen med all kraft.  

!  13



 

Melodi: De element som räknas in som melodier täcker en stor del av spektrumet för 

pitch och spelar många olika melodier. Den basslinga som finns är ganska låg och spelar 

i konjunktion, likaså melodin som spelas utav trummaskinen, och de spelar en melodi 

som sträcker sig över en takt. Den samplade lyriken och den klaviatur som finns står 

desto högre i pitch. Melodin i lyriken går en hel cykel var fjärde takt medan klaviaturen 

inte återupprepas utan stiger i pitch var fjärde takt. Svep-effekten, som också 

förekommer som melodi, klättrar upp och ner i skala.  

 

Dynamik: Dynamiken i låten skiftar genom låtens gång. Introt börjar lätt och avskalat, 

likaså första versen. Det här byggs sedan upp till första refrängen som sätter igång fler 

melodier. Dynamiken fortsätter att stiga ända in i refräng nummer två som då blir 

ganska händelserik. Det skalas sedan av snabbt när sticket kommer och alla melodiska 

element försvinner. I slutet av sticket börjar melodierna arbeta sig tillbaka igen för den 

sista refrängen som slutar i ett stort crescendo. 

Techno: Derrick May, 1987 - The Strings of Life  

Meter: Låten är producerad i 4/4 med ett BPM på 128 och är 6:02 minuter lång.  

 

Rytm: Rytmiken i låten är mycket repetitiv och samma rytm finns igenom hela låten 

förutom i två stick. Det förekommer en stor andel synkopation då trumkompet har en 

rak rytm och resten av instrumenten har melodier som betonas utanför det raka 4/4-

beatet. Dock bör synkopationen inte förväxlas med polyrytmik då de fortfarande bygger 

på 4/4. Det finns också några delar där volymen på accenter inte spelas i full kraft på 

beatet vilket får det att hacka efter lite i tempo och bli helt oberoende av takten.  

 

Struktur: CBABABDB (Intro=C, Refräng=B, vers=A, Stick=D). Strukturen i den här 

låten följer inget direkt mönster förutom att perioderna som är markerade som refränger 

innehåller en cyklisk melodislinga med små variationer i instrumentering. De delar som 

är markerade som verser är inte heller verser i sin mening att de låter likadant utan kan 

snarare kan ses som två helt olika stick utöver det sista markerade (D) sticket som låter 

mycket likt introt. I och med att låten inte har någon variation i sin melodi i de delarna 
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där melodi finns närvarande gör det svårt att säga vilka delar som egentligen är vad.  

 

Instrumentation: De ljud som används till trummorna har en tydlig syntetisk känsla 

och består av en trummaskin med bastrumma, virvel, hi-hat och maracas samt små 

metalliska pukor. Som komp spelar ett piano en snarlik slinga till melodin och utöver 

det finns det också två syntetiska instrument av typen klaviatur och stråk som 

tillsammans spelar den rytmiska melodin i refrängerna. För att ackompanjera det här 

finns det också ytterligare en uppsättning stråkar av syntetisk karaktär som spelar längre 

toner under melodin. I introt spelar endast stråkar och piano och i det första sticket 

spelar endast trummor och piano. I stick nummer två börjar trummorna att spela själva 

för att sedan ackompanjeras med en uppbyggnad av resten av instrumenten.  

 

Textur: Överlag är låtens textur tjock eftersom större delen av instrumenten spelar 

samma sak i ett ganska snabbt tempo. Det händer mycket i både melodi och komp i de 

delar då allting spelar samtidigt. Dock tunnas soundet ut i de olika sticken eftersom 

många av de element som bygger melodin är tysta. Den melodiska texturen är 

homofonisk eftersom allting spelar samma melodi fast i olika toner.  

 

Melodi: Alla de melodiska instrumenten täcker en hyfsat bred vidd av pitch trots 

avsaknaden av en riktig basgång, det lägsta som kan höras är ett piano som spelar komp 

i ganska hög ton. Pianots komp-melodi är konjunktiv, likt soloinstrumentens melodier 

som däremot står betydligt högre i pitch. Till den större delen följer soloinstrumentens 

melodier samma rytm som kompet men undantag finns.  

 

 

Dynamik: Introt till låten börjar lågt med endast piano och några inslag av stråkar innan 

den första refrängen drar igång. Efter att första refrängen börjat håller sig dynamiken på 

en ganska hög men jämn nivå fram tills det första sticket då bara piano och trummor 

spelar efter ett plötsligt stop. Sticket byggs upp till refräng som återigen slutar plötsligt 

för att börja på stick nummer två, som också byggs upp mot nästa refräng. Stick 

nummer tre börjar försiktigt spela efter ett plötsligt avslut av den föregående refrängen. 

I det sista sticket byggs låten upp mot ett crescendo med hjälp av att fler instrument 
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börjar spela. och när väl allting är igång igen spelas låten i diminuendo så att volymen 

sänks tills det att inget hörs. 

Hardcore: Mescalinum United ,1990 - We Have Arrived 

Meter: Låten spelar i 136 BPM med 4/4-takt och är 4:14 minuter lång.  

 

Rytm: Rytmen är rak och både trummor samt melodi följer samma raka takt som slår 

varje fjärdedel. Det finns vissa melodiska element som betonas off-beat men annars 

förekommer varken polyrytmik eller synkopation.  

 

Struktur: Låtens struktur är relativt okomplicerad på grund utav att den är såpass 

enformig. Det finns ytterst lite variation men ändå tillräckligt för att delas in i segment. 

Vad som skiljer de olika delarna åt är att de delar som fungerar som refränger innehåller 

ett melodiskt inslag som består utav fyra toner per varannan takt, resten av låten 

innehåller bara ett repetitivt komp som rullar cykliskt. Den strukturella formeln ser ut 

såhär: CBABABABD (Intro=C, Refräng=B, Vers=A, Outro=D). 

 

Instrumentation: Alla instrument som används är syntetiska och använder sig mycket 

av distorsion och effekter som stora reverb och side-chains. I grunden ligger en 

trummaskin som har en bastrumma, en hi-hat, en virvel och en crash-cymbal. Utöver 

det finns det en mycket förvrängd form av bas som slaviskt följer trummorna och en ton 

som medverkar i intro och outro. Tonen i fråga låter som en fyrkantsvåg, skiftar 

långsamt i pitch och är ganska hög. Melodin som förekommer är också mycket 

förvrängd via diverse filter i en synt. Låtens sound är mycket hårt och metalliskt och 

den repetitiva instrumentering ger den en form av livlöshet.  

 

Textur: Låten har en tung textur trots att den inte innehåller speciellt många ljud, dock 

är ljuden i sig mycket tunga och tjocka vilket ger låten kropp och kraft. Den lilla del av 

melodi som förekommer är homofonisk.  

 

Melodi: Melodin i refrängerna har en medelhög pitch och skiftar näst intill aldrig, den 

spelar exakt likadant hela tiden. Basgången är lägre i pitch och skiftar konjunktivt 
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mellan två olika toner.  

 

Dynamik: Den dynamiska kurvan börjar på en lägre nivå men byggs upp under introt. 

Efter att introt är över så håller sig dynamiken på en jämn nivå fram tills outrot då den 

återigen byggs upp till en crescendo för att sedan ringa ut i en ensam ton 

Dark Side Techno: D’Cruze, 1994 - 1000 Years of Dreams 

Meter: Den här låten är producerad i 4/8 med ett BPM på 79,6 och är 5:26 minuter 

lång.  

 

Rytm: Rytmiken på låten skiftar under låtens gång men huvudsakligen rullar ett off-

beat ifrån bastrumman tillsammans med en snabb off-beat virveltrumma. Likaså är både 

bas och melodi också off-beat och följer den snabba rytmen till trummorna. Med tanke 

på att de flesta instrumenten inte spelar på de raka taktslagen förekommer det en mängd 

synkopation. Dock är alla rytmer i synk med varandra så det förekommer ingen 

polyrytmik.  

 

Struktur: Även den här låten har inte några distinkta segment då ingen del är exakt 

likadan, de varierar i olika grad ifrån varandra. Det börjar med ett intro som sedan går 

över till en form av vers. Efter versen kommer något som fungerar som en brygga som 

leder in ett klimax. Refrängen dör ut och ytterligare en vers börjar lågmält spela in i ett 

stick som bygger upp ett nytt klimax. Allting mynnar sedan ut i ett outro. En formel som 

skulle kunna passa den här uppsättningen är: CABACBD (C=Intro/stick, A=Vers, 

B=Refräng, D=Outro).  

 

Instrumentation: Instrumenten som används är allihopa av syntetisk typ. De element 

som spelar likt ett instrument är en trummaskin som innehåller en bastrumma, hi-hat 

och virvel samt en bas. Övrig melodi och slagverk är en samling med många olika 

ljudeffekter som spelar. Ljudeffekterna består av bland annat avlägsna skrikande ljud, 

mekaniska ljud, och ringningar. Alla effekterna gör att låten får ett mekaniskt och lite 

kusligt sound.  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Textur: Musiken har en polyfonisk textur då alla effekter spelar olika melodier 

samtidigt. Texturen är också ganska tung och tjock i botten under de passager då basen 

gör mycket ljud ifrån sig. I de högre registren är texturen lite luftigare då det egentligen 

bara förekommer en melodislinga som basen spelar, resten av de höga frekvenserna 

består utav olika ljudeffekter som inte är så intensiva.  

 

Melodi: Den melodin som spelas utav basen är för det mesta inte konjunktiv och byter 

ton i stora steg. Den varierar också mycket ifrån väldigt låga frekvenser till övre mellan-

register och även upp till det låga övre registret. De metalliska och förvrängda 

effekterna som tillsammans också bildar melodi är uteslutande diskant-ljud.  

 

Dynamik: Den här låten har en skiftande dynamik då intro, vers och stick alltid börjar 

med endast en melodi efter en liten paus. Verserna börjar inte heller med full 

instrumentering utan spelar bara bas och lite melodier. Dynamiken byggs upp ifrån intro 

upp till klimax i refrängen för att sedan börja om och långsamt bygga upp till ett nytt 

klimax innan låten tar slut, det finns alltså två dynamiska toppar. 

Jungle: Deep Blue, 1994 - Helicopter 

Meter: Även den här låten är skriven i 4/8 med ett BPM på 82,2 och har en längd på 

5:10 minuter.  

 

Rytm: Låten har en snabb men stadig rytmik som bygger mycket på synkopation. 

Rytmen består utav ett stort antal olika trummor som spelar varpå några spelar en 

grundrytm som är rak och markerar hela och halva taktslag. Övriga trummor spelar mer 

utfyllande rytmer som är en blandning av slag som är snabba, långsamma, on-beat eller 

off-beat.  

 

Struktur: De olika delarna i låten kan skiljas åt med hjälp av melodin, det framgår 

tydligt att det finns två olika segment som återkommer, ett utan och ett med melodi. Då 

de melodiska delarna står högre i dynamik är det logiskt att anta att de är refränger. 

Låten innehåller även ett intro, en melodilös brygga mellan två refränger och ett outro. 

Strukturen ser ut såhär: CABDBABE (Intro=C, Vers=A, Refräng=B, Brygga=D, 
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Outro=E).  

 

Instrumentation: Större delen av instrumenten som spelar är trummor av olika slag, 

förmodligen kommer de ifrån en trummaskin. De trumljud som finns med är 

bastrumma, virvel, hi-hat, cymbaler och ett urval av små, ganska ihåliga och metalliska 

pukor med ett litet men vått reverb. Basgången spelas också på pukor som är djupa och 

bär med sig mycket kropp till ljudet. Det finns också en ensemble av syntetisk klaviatur 

som liknar en mindre orgel och blåsinstrument, ett klingande ljud som påminner om ett 

änglaspel samt en vobblande ton som imiterar rotorbladen på en helikopter som 

förekommer i introt och outrot. Det som står i fokus bland instrumenten är dock 

slagverken eftersom de spelar i snabba tempon och utgör mycket utav hela låten. 

Instrumenteringen i låten är intensivt men ändå harmoniskt på grund av de melodiska 

inslagen. Soundet är fartfyllt och livfullt, samtidigt låter det också hårt och plåtigt.  

 

Textur: Texturen i låten är tjock och består av flera lager där de övre och undre lagren 

består av slagverk. I mitten ligger orgeln och blåsinstrumenten och ger lite mer kropp i 

de låga höga registren och allra högst upp klingar änglaspelet för att ge låten lite mer 

luft. På så vis pågår det någonting i alla lediga rum av låtens textur under refrängerna. I 

verserna spelar det dock bara slagverk vilket gör låten ihålig och ger låten lite andrum.  

 

Melodi: Den lilla melodi som förekommer spelas utav en ensemble av syntetisk 

klaviatur och syntetiska blåsinstrument. Instrumenten spelar i stämmor och skiftar 

mellan två toner. Stämmorna täcker en ganska bred vidd av pitch.  

 

 

Dynamik: Låten har en dynamik som sakta skiftar upp och ner med de harmoniska 

refrängerna. Dynamiken byggs upp inför första versen i introt och stiger sedan sakta 

fram tills refrängen. Efter refrängen fortsätter nivån att långsamt skifta mellan de 

melodiska refrängerna för att sedan gå ner i outrot. 
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Chill-out:The Orb, 1994 - Alles Ist Schoen 

Meter: Låten är skriven i 4/4 med ett BPM på 110 och är 7:26 minuter lång.  

 

Rytm: Stycket innehåller inga rytmiska instrument så som trummor eller dylikt, men 

saknar inte rytm. Trots att näst intill alla ljud som förekommer är ambienta finns det 

små effekter och toner som faller in i ett rytmiskt mönster och bildar olika melodier. 

Dessutom är reverben side-chainade till att ducka till en rytm i 3/4 och en del av ljuden 

som spelas har ett delay i  6/8. I vissa delar av låten, framförallt i början, förekommer 

det också korta mekaniska pip som slår varje takt. Sedan finns det också många 

förekommande ljud som inte spelar rytmiskt utan svävar över slagen. Allt det här talar 

för att låten är så kallad “Cross-rhythmic”, det förekommer olika rytmer som också är 

beroende av olika tidssignaturer.  

 

Struktur: Musikstycket är “Through composed” vilket betyder att de inte har några 

återkommande passager. Låten i sig är cyklisk då många ljud återupprepar sig, men 

under hela låtens förlopp skiftar strukturen sakta men säkert till att bli mindre rytmisk 

och mer abstrakt.  

 

Instrumentation: Alla ljud som förekommer är syntetiska effekter, förutom några få 

inslag av en man och en kvinna som pratar. De flesta effekterna är abstrakta och 

ambienta bortsett ifrån några pipande ljud. Effekterna varierar också i vilken grad vilka 

frekvenser som förekommer. Det saknas låga frekvenser men förekommer mycket 

frekvenser ifrån mellan- och höga register. Totalt finns det 9 stycken olika ljudeffekter 

som tillsammans bildar en ensemble av ambienta melodier där vissa spelar långa toner 

och andra snabba korta cykler. Låtens sound är mjukt och ger en känsla av lugn och 

harmoni.  

Textur: Låten har en tunn och öppen textur. Avsaknaden av en riktig baslina och komp 

gör att musiken får en svävande karaktär som inte är förankrad eller kompakt. Texturen 

skiftar dock ifrån början till slut då den innehåller betydligt fler melodier i början och  

sedan sakta avvecklar melodierna en efter en. Först blir melodierna allt mer och mer 

frånvarande med hjälp av EQ- och reverbeffekter samt volym för att sedan försvinna. 
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De melodier som försvinner är de snabba och kvar blir de långsamma och mer abstrakta 

melodierna. Eftersom låten är uppbyggd av olika små melodier som är oberoende av 

varandra är den också polyfonisk.  

 

Melodi: Eftersom att låten är polyfonisk finns det inte bara en melodi, i det här fallet 

utgör varje enskild effekt en egen melodi där några återupprepas under loppet av 2 

takter och andras cykler sträcker sig ut över 6-8 takter. De olika melodierna varierar 

också i om de spelar konjunktivt eller inte. De melodier som har långa toner och längre 

cykler spelar konjunktivt och de instrument som spelar snabba korta ljud har en mer 

osammanhängande följd av toner i sin melodi så att det nästan låter slumpmässigt. De 

flesta melodierna står ganska högt i pitch, men det finns också några stycken som täcker 

mellanregistret.   

 

Dynamik: Då låten är harmonisk och lugn i sin karaktär ligger den inte på någon 

speciellt hög nivå av dynamik över lag. Den dynamiska kurvan står ändå som högst i 

början eftersom låten sakta men säkert dör ut under dess förlopp. Dynamiken är också 

stadigt nedåtgående och vänder aldrig för att gå upp igen. 
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Diskussion 

Utifrån bakgrund och resultat går det att konstatera att EDM är en genre vars 

utvecklingshistoria skiljer sig ifrån många andra. Det är en genre som snabbt har gått 

ifrån sitt nyfödda stadie till att vara en väl etablerad genre inom populärmusiken. På 

bara 30 år efter starten av vad de flesta skulle kalla riktig elektronisk musik i vår 

moderna tid har den här genren bildat en imponerande lång lista med subgenrer. 

Uppkomsten av EDM har också fört med sig nya sätt att producera och framföra musik 

på. Ett exempel syns i den strukturella formen som musiken följer som skiljer sig ifrån 

musik inom genrer som exempelvis rock, som också var en populär genre under samma 

tid. Ju mer EDM förgrenar sig desto mer frångår musiken en så kallad normal struktur 

som inte är beroende av en specifik refräng med regelbundna verser. Det finns också 

tydliga skillnader mellan tidiga och sena subgenrer i hur melodin spelar roll i 

musikstycket. I verk ifrån tidigare subgenrer som “The Whistle Song” och “Soul 

Makossa” finns en enstaka melodi som är betydligt mer framträdande och har en tydlig 

central roll, vilket inte är fallet i de andra styckena. Vad det här beror på är svårt att 

avgöra, men ju mer specifik genre-fördelningen blir desto mer faller melodin bort. Ur 

Disco kom House, ur House kom Techno och ur Techno kom Dark Side och Jungle och 

så vidare. De två första låtarna tillhör de två större genrerna i EDM, House och Disco, 

medan de andra tillhör mindre subgenrer som lutar sig mer åt extremiteter där en vacker 

melodi kanske inte är något som varken producenten eller publiken söker. I de här 

subgenrerna ligger fokuset istället på rytmiken som blir progressivt mer avancerad och 

allt fler ljud utgör en djupare bakgrundsmusik snarare än ett solo-instrument. 

 

Även om en förgrening av subgenrer påvisar tydliga förändringar i musiken finns det 

också tydliga likheter mellan olika genrer. Det hörs i genrerna Jungle och Dark Side 

som båda härstammar ifrån Techno där snabb rytmik i framför allt trummaskinerna är 

tydliga. Både Jungle och Dark Side bygger också på liknande snabba off-beat och 

synkopation som skapar det ikoniska soundet. Det finns också likheter i sound överlag 

hos genrerna Hardcore, Dark Side och Acid House där alla är mer mörka och dystra till 

sitt sound. Det är också de här genrerna som är mest associerade med rave och 

drogmissbruk (McLeod 2001, 64), vilket skulle kunna vara typer av känslor som 
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producenterna försöker att spegla.  

 

Något som också kan konstateras är att EDM är ett fenomen som har växt fram i takt 

med den teknologiska utvecklingen med hjälp av kulturer som, medvetet eller 

omedvetet, har bidragit till att skapa nya trender. I början av 1900-talet och fram till 

mitten av århundradet betraktades EDM mer som forskning och bestod mycket av 

experiment av olika slag än den formen av musik som produceras idag. Det här gjorde 

att konsumtionen av dåtidens elektroniska musik var mycket begränsad då det bara 

fanns några enstaka pionjärer som faktiskt uppträdde med sina verk. När det sena 60-

talet sedan kom och ljudsyntes blev en kommersiell tillgänglighet tog det inte lång tid 

för utvecklingen gå framåt. Folk fick tillgång till teknologi för att skapa musik som bara 

kunde begränsas i fantasin. Vad som sedan blev tydligt var att när teknologin väl 

fortsatte att skena iväg under 70- och 80-talet började också musiken som producerades 

via den här teknologin att förändras. Mängden av elektroniska eller syntetiska ljud och 

instrument ökar i takt med utvecklingen. Den första låten “Soul Makossa” ifrån 1972 

skiljer sig stort i både struktur och instrumentation i jämförelse med senare verk som 

“Alles ist Schoen” och “1000 Years of Dreams”, båda ifrån 1994, som har mer oklara 

strukturer och består uteslutande av klart syntetiska ljud utan någon form av definitiv 

solo-melodi. Det här tyder på att utvecklingen av den elektroniska musiken och 

fördelningen av subgenrer har varit starkt bunden till teknologiska möjligheter. 

 

Ny teknologi innebär inte alltid en automatisk förändring av musik, ibland är den äldre 

ursprungliga tekniken det som behövs. Simon Reynolds skriver på sida 49 i boken 

Generation Ecstasy: Into the World of Techno and Rave Culture att de som gjorde EDM 

under 90-talet ofta höll sig till äldre trummaskiner eftersom det var de maskinerna som 

på sitt sound definierade genrer som Techno och Acid House. Även Kembrew McLeod 

diskuterar det här på sida 65 där han redovisar att tillverkningen av House-musik är 

knyten till vilken typ av trummaskin som användes. Det kan betyda att splittringen av 

genrer beror på sättet som olika producenter valde att göra sin musik på. Ny teknologi 

innebar nya möjligheter att producera ljud vilket attraherade en del av både producenter 

och publik men långt ifrån alla och därför uppstod det splittringar. 
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Slutsats 

EDM är en genre vars utveckling har varit starkt kopplad till teknologiska möjligheter. 

Likt teknologins ständiga framsteg fortsätter också EDM att utvecklas, splittras och 

formas efter vad som är möjligt. Genrens utveckling beror också på vilken typ av publik 

musiken lockar eller vart musiken spelas och formas även efter publikens behov och 

sammanhangen där musiken förekommer.  

 

Det finns 8 tydliga förgreningar som skett under de tidigaste åren i genren historia och 

dessa är: Disco, House, Acid House, Techno, Hardcore, Dark side techno, Jungle och 

Chill-out. De här genrerna visar klara olikheter ifrån varandra med  allt ifrån struktur till 

instrumentation och rytmik. Analysen visar också att musiken blir alltmer extrem och 

komplicerad ju yngre en subgenre är och att mängden av syntetiska instrument och ljud 

ökar med tiden. Trots de här olikheterna finns det även likheter mellan de olika 

subgenrerna som talar för hur förgreningen har skett och vilken subgenre som kommer 

ifrån en tidigare subgenre. 
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Bilaga 1 (1) 

Sammanställning av analyssvar 

Disco: Manu Dibango, 1972 - Soul Makossa

Meter Taktart: 4/4. BPM: 115. Längd: 4:24 minuter.

Rytm Konstant släpande rytmik, bygger mycket på synkoper och 

snabba tonbyten. Rytmiska element avlöser och kompletterar 

varandra.
Struktur CADAx3Bx2 (Intro=C, Vers=A, Stick=D, Refräng=B).

Instrumentation Trummaskin, basgitarr, el-gitarr, saxofoner (komp) körsång, 
solosång, solosaxofon. Instrumenten förutom slagverk är fysiska.

Textur Lätt och luftig, homofonisk.

Melodi Till större del konjunktiv med vissa undantag. Täcker ett stort 
omfång av pitch, spelas av flera instrument.

Dynamik En jämn dynamik i sin helhet, litet crescendo mot slutet

House: Frankie Knuckles, 1991 - The Whistle song 

Meter Taktart: 4/4. BPM: 120,3. Längd: 6:57 minuter.

Rytm Konstant och polyrytmisk, det förekommer synkopation.

Struktur CBABABAD (C=Intro, B=Refräng, A=Vers, D=Outro). 

Instrumentation Trummaskin, basgitarr, syntetiska stråkar, keyboard (komp och 
solo), flöjt.

Textur En djup textur med en stadig botten och lätta toppar i form av 
frekvens. Homofonisk.

Melodi Disjunktiv melodi, svävande över rytmiska strukturer, hög i pitch.

Dynamik Dynamiken växlar något mellan låtens olika delar, spelar ut i ett 
diminuendo.
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Acid House: Fast Eddie, 1988 - Acid Thunder 

Meter Taktart: 4/4. BPM: 124,5. Längd: 4:32 minuter.

Rytm Rak och stadig rytmik utan någon form av synkopation.

Struktur CABABDAB (Intro=C, Vers=A, Refräng=B, Stick=D). 

Instrumentation Trummaskin, klaviatur, basgitarr, samplad och behandlad lyrik, 
diverse syntetiska effekter. Enbart syntetiska instrument.

Textur Kompakt textur som bygger på snabba och repetitiva melodiska 
element. Stycket är polyfoniskt. 

Melodi Bara konjunktiva melodier förekommer. Täcker ett brett omfång 
av pitch.

Dynamik Växlande dynamik i form av två toppar, en i mitten och en i 
slutet.

Techno: Derrick May, 1987 - The Strings of Life 

Meter Taktart: 4/4. BPM 128. Längd: 6:02 minuter.

Rytm Rak och cyklisk, innehåller synkopation, inte polyrytmisk.

Struktur CBABABDB (Intro=C, Refräng=B, vers=A, Stick=D) 

Instrumentation Trummaskin, piano, syntetisk klaviatur, syntetiska stråkar. Tydlig 
syntetisk karaktär.

Textur Tjock textur med mycket förekommande instrumentering.

Melodi Täcker en viss bredd av pitch, spelas i huvudsak konjunktivt.

Dynamik Växlande dynamik i stor grad mellan låtens olika segment, bygger 
upp ett crescendo tills det att låten slutar i diminuendo.

Hardcore: Mescalinum United ,1990 - We Have Arrived 

Meter Taktart: 4/4. BPM: 136. Längd: 4:14 minuter.

Rytm Rak, repetitiv och stadig. Innehåller off-beats men varken 
synkopation eller polyrytmik.

Struktur CBABABABD (Intro=C, Refräng=B, Vers=A, Outro=D). 

Instrumentation Trummaskin, syntetisk bad, syntetiska melodiska element. 
Mycket tydliga syntetiska instrument och en mängd effekter till 
dem.

Textur Tung och massiv textur, homofoniska melodier

Melodi Skiftar minimalt i pitch men gör så konjunktivt.

Dynamik Den dynamiska kurvan ser mer ut som en platå ifrån början till 
slut, växlar ytterst lite.
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Dark Side Techno: D’Cruze, 1994 - 1000 Years of Dreams 

Meter Taktart: 4/8. BPM: 79,6. Längd 5:26 minuter.

Rytm Skiftande rytmik som bygger på off-beats. Ingen polyrytmik.

Struktur CABACBD (C=Intro/stick, A=Vers, B=Refräng, D=Outro). 

Instrumentation Trummaskin, diverse olika syntetiska effekter och syntetiska 
baselement och melodier. Allt har en klar syntetiska karaktär.

Textur Polyfoniskt och komplicerad textur, många olika element spelar 
och kompletterar varandra.

Melodi Den melodi som förekommer spelar disjunktivt, skiftar ifrån låg 
till hög pitch.

Dynamik Dynamiken varierar stort ifrån del till del men består utav två 
klimax.

Chill-out:The Orb, 1994 - Alles Ist Schoen 

Meter Taktart: 4/4. BPM: 110. Längd: 7:26 minuter.

Rytm Saknar rytmiska instrument men de ambienta effekter som 
förekommer spelas i rytmiska mönster. Låten är “cross-rhythmic”.

Struktur Stycket är “through composed”, det finns inga återkommande 
passager. Låten blir alltmer abstrakt ifrån början till slut.

Instrumentation I huvudsak förekommer det bara ambienta, syntetiska effekter 
förutom vissa inslag av dialog.

Textur Öppen och lätt textur som håller sig kompakt, texturen är 
skiftande. Melodierna är polyfoniska.

Melodi Det finns ingen riktig melodi, bara en mängd olika små effekter 
som spelar enskilda delar. Vissa spelar konjunktivt, andra inte. 

Dynamik Dynamiken börjar med en topp som sedan stadigt går nedåt 
genom låtens gång.


