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Kablar och kontakter

Snåla inte på kabel och kontakter. Tänk på att det är ljuv musik som ska gå genom dem. 

Kabel
En kabel har oftast två eller flera innerledare och kan vara skärmad eller oskärmad. En-ledare 
används mest inuti apparater. Ofta får man öppna kontakten eller apparaten som kabeln sitter i för 
att se vilken typ det är och hur många ledare den har. Men har man tur står det på kabeln.

Oskärmade kablar
Högtalarkabel är princip samma sak som nätkabel. Det är en 
oskärmad tvåledare d.v.s. två separata innerledare. Den bör 
också vara tjock, minst 1,5 kvadratmillimeter. Jag brukar till 
och med försöka använda 2,5 kvadratmillimeter. Använd inte 
klen nätkabel på 0,75 kvadratmillimeter. Din musik och din 
anläggning är inte värd det. Det är en löjlig besparing med 
tanke på ljudförsämringen. Har man spenderat tusentals kronor 
på en bra anläggning ska man inte stupa på mållinjen och an-
vända en billig kabel. Tro mig, jag har jämfört. 
 En annan viktig "egenskap" hos en högtalarkabel är att den 
ska vara kort. Helt enkelt därför att en lång kabel har högre 
reststans, precis som en klen. Vid stora effekter bör slutstegen stå precis bakom PA-högtalarna. Att 
ha slutstegen vid FOH mixplats och dra hög-
talarkablarna bredvid multikabeln är inte att 
rekommendera. Då blir de onödigt långa.

Skärmad kabel 
Skärmad kabel används mycket inom ljud-
teknik. Svaga ljudsignaler är känsliga för störningar. Därför lägger man jordkabeln (jord, minus) 
som en flätad mantel runt innerledaren/ledarna (plus, signal). De skyddas då från störningar från 
omvärlden. En mikrofonsignal på bara några tusendels volt är väldigt sårbar. 
 En högtalarsignal är så kraftig att den är okänslig för störningar. En oskärmad kabel till elgitarr 
ger visserligen ljud men fungerar inte alls bra. Det är väldigt lätt att få in störningar i kabeln.
 Eftersom ljudsignaler (utom till högtalare) är svaga behöver 
innerledaren inte vara så kraftig. Ett typiskt värde är 0,18 kva-
dratmillimeter. Det är andra egenskaper som gör att en kabeln 
låter bra eller inte. Längden på kabeln är även här väldigt av-
görande för hur det låter i andra änden. En dålig kabel ger ofta 
sämre diskantåtergivning men kan också prassla och ta emot 
störningar. 
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Högtalarkablar för passiva PA-högtalare 
bör vara 1,5 - 2,5 kvadratmillimeter.

Oskärmad kabel. Typisk högtalarkabel.

Skärmad kabel. Typisk mikrofonkabel 
med två inneledare

Alla ljudkablar utom högtalarkablar för passiva 
PA-högtalare, ska vara skärmade.
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Balanserad/obalanserad signalöverföring
Man kan skicka signal genom en kabel på två sätt – obalanserad eller balanserad signalöverföring.

Obalanserad signalöverföring
Det är det traditionella sättet och är det absolut vanligaste bland instrument och konsumentutrust-
ning. Kontakterna och kabeln behöver bara ha två ledare – signal och jord. Signalen som går i ka-
belns innerledare är plus och jorden som går skärmen är minus. Precis som man kommer ihåg det 
från fysiken i skolan. 

Balanserad signalöverföring
En mer “professionell” metod är balanserad överföring. Detta kräver tre stift på kontakten – jord, 
plus (kallas även "hot) och minus (kallas även "cold"). Här har man alltså separerat jord och mi-
nus. En kabel för balanserad överföring måste ha två innerledare och skärm. Plus och minus går i 
varsin innerledare av kabeln. Jorden går i skärmen som vanligt.
 Mikrofoner med XLR-kontakt ger alltid balanserad signal. 
 För att signalöverföringen ska vara balanserad krävs att både ingång och utgång är balanserade.
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Fördelar med balanserad överföring:
• Okänslighet mot yttre störningar. Det är extra viktigt när en svaga mikrofonsignaler 

ska gå genom en lång multikabel.
• Det finns möjlighet att bryta signaljorden i ena änden på kabeln vid brumproblem. 

På lineboxar ska det finnas en jordlyft som bryter signaljorden. Kallas ofta GND 
LIFT

• Phantommatning kan skickas till kondensatormikrofoner och lineboxar. 
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Kontakter vid obalanserad överföring:

RCA/Phono
Det är en rund kontakt där ledaren ligger i ett stift på 
mitten och skärmen i en ring runt (se kontaktkoppling-
ar). Den hittar man i första hand på vanlig konsumentut-
rustning (CD, kassettbandspelare etc.) men även på en 
del datorer.

Telekontakt
Telekontakter finns i tre olika storlekar: 
• 2,5 mm
• 3,5 mm (1/8”)
• 6.3 mm (1/4"). 
 Telekontakten kan vara två- eller trepolig. Den tvåpoliga kallas ibland för TS-kontakt. Plusleda-
ren sitter längst fram i pinnens topp (T-tip), och skärmen 
i höljet (S-sleeve). 
 För obalanserad överföring i mono används ofta två-
polig telekontakt. Det är den typiska "gitarrkontakten". 
Den används till det mesta inom ljud t.ex. instrument, 
mixers och annan "semiprofessionell" utrustning. 
 Trepolig telekontakten kan användas för överföringar i 
stereo och då har den tre poler. Då benämns den ibland 
som TRS-kontakt. T-tip, R-ring, S-sleeve. Det är väldigt 
vanligt till hörlurar och datorer. 
 Trepoliga 6,3 mm telekontakter används i insertkablar. 
Där går ljudet både in och ut i samma kontakt.
 Trepoliga 6,3 mm telekontakter kan även användas till 
balanserade system (se nedan). 

Kontakter vid balanserad överföring:

XLR-kontakt 
Kallas av vissa för Cannon efter företaget som en gång 
uppfann den. Detta är den vanligaste kontakten i balanse-
rade system.

Telekontakt
En trepolig telekontakt kan användas för balanserad överföring. Även här förekommer benäm-
ningen TRS-kontakt. 
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Telekontakt, 3-polig (stereo)

XLR-kontakter

RCA/Phono kontakter

Telekontakt, 2-polig (mono)
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Kontakter för högtalarsignal
Det är vanligt att man använder tele- eller XLR-kontakter även till högtalarsignal men då är det 
möjligt förväxla högtalarsignaler med andra signaler. Det kan bli både varmt och dyrt om ens ut-
rustning går sönder på grund av felkoppling. Dessutom 
klarar de kontakterna inte av höga effekter så bra.

Speakonkontakt
För inte så länge sen sedan kom en kontakt speciellt 
gjord för högtalarsignal – speakon. Man hör det på 
namnet. Engelska "speaker" är ett slarvigare uttryck för 
"loudspeaker" som betyder "högtalare". Speakonkontak-
ten klarar av de höga effekter som krävs. Eftersom den 
inte används till annat än högtalare går den heller inte att 
förväxla. Den finns med 2, 4 eller 8 poler vilket gör att 
man kan skicka flera olika register (bas, mellanregister 
o.s.v.) i en och samma kontakt. Det förenklar och spar tid 
vid riggning av större system och det tror jag ingen gråter över. 
 Speakonkontakten måste man vrida lite medurs efter att man har stuckit in den. Det kallas bajo-
nettfattning. För att sen få loss kontakten måste man lossa en liten spärr genom att dra i det blanka 
blecket på kontaktens ovansida, samtidigt som man vrider en aning moturs. Det låter betydligt 
krångligare än vad det är. Prova och se!

Banankontakt, polskruv
Många slutsteg har polskruvar till högtalarutgångarna. Till dem kan banankontakter anslutas. Alla 
som kommer ihåg fysiklaborationerna och dess labbsladdar i skolan vet vad jag menar. 
 Men ofta används ingen kontakt alls. Det går bra att 
skala sladden (ta bort en bit av isoleringen längst ut), 
sticka in kabeln från sidan på polskruven och skruva åt. 
En annan vanlig variant är att använda kabelskor.
  Polskruvar är inget man helst meckar med inför varje 
gig. Då är det bättre att sätta en kontaktpanel i racket där 
man ansluter kablarna vid riggning.
 Polariteten på polskruvar är följande:
• Röd – plus
• Svart – minus
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Vanliga kontakter - vanliga applikationer:
• Phono/RCA - CD, förstärkare m.m.
• Telekontakt - instrument, linesignal på mixerbord, hörlurar, ipod m.m.
• XLR - mikrofon.
• Speakon - högtalare.

Efter många mil på E4:n kan det vara bra att dra 
åt polskruvarna igen eftersom de så småningom 
kan lossna av vibrationerna.
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Banankontakter

Speakonkontakt
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