
En liten guide till korrekt jordning! 

OBS! Följande får endast utföras av person med El-behörighet samt korrekt tekniskt 
kunnande. Audio Squad AB ansvarar inte för eventuella följder på grund av felaktigt utförda 
moment. 

- Start; Hur du väljer korrekt polaritet för din förförstärkare/förstärkare, 
härefter benämnd ”FS” (saxat från Goldmund). 

OBS! Du måste använda icke jordade stickkontakter för samtliga följande moment.  

Antingen byter du ut stickkontakten till en ojordad, använder ett grenuttag med ojordade 
uttag eller om möjligt tillfälligt kopplar ur jorden från endera. Detta för att kunna växla 
polaritet utan att ansluta jorden. Det är viktigt att du hela tiden har koll på var fas & nolla 
ligger i uttag & kontakt, så att det blir korrekt anslutet när du är klar. Koppla bort ”FS” från 
samtliga andra enheter genom att koppla ur alla signalkablar. Mät AC/Växelspänningen 
mellan ”FS” jord (jordanslutningen på ”FS” eller någon signaljord) och en riktig jord (om 
möjligt, helst husets riktiga jord hellre än jorden från elnätet). Växla stickkontakten mellan 
dess två anslutningsmöjligheter (polaritet) och välj den anslutning som ger lägst AC - värde. 
Anslut inte jorden på stickkontakten ännu. 

- Att testa andra komponenter/enheter 

Välj nu någon av de andra enheterna som kommer att vara direkt ansluten till ”FS” med 
signalkablar (OBS! Anslut inte signal-kablarna ännu) och plugga in den till nätet. Nu skall du 
välja den polaritet på stickkontakten som ger lägst växelspänning mellan signaljorden på 
”FS” och signaljorden på den nya komponenten. Därefter kan du ansluta signalkablarna. 
Repetera ovanstående för varje komponent/enhet som kommer att anslutas till dess att alla 
är anslutna. 

Var noggrann med att inte ansluta någon antenn (FM eller TV) innan ovanstående har utförts 
eftersom detta förvanskar resultatet. 

- Den slutgiltiga ”Star Ground” stjärnjords anslutningen 

När samtliga andra enheters polaritet har identifierats kan du ansluta ”FS” jord till nätet (om 
du inte har en bättre jord) genom att byta kontakt till en jordad eller byta ut grenuttaget till 
ett jordat. Här måste du vara noggrann så att du inte råkar växla polaritet (inte farligt men 
allt arbete blir ogjort). Observera att alla övriga enheter skall vara ojordade framöver. Nu är 
alla komponenter jordade endast i en punkt, nämligen ”FS” (förförstärkaren/förstärkaren) i 
detta fall. Detta är den korrekta jordnings-tekniken för all elektronikutrustning och är snarlik 
jordningstekniken som används (och måste användas) i ex inspelningsstudios och även 
konstruktion av elektronik, s k Star Grounding. 



Lite fakta om jordningsteknik och EMK Läckage 

Att jorda elektronik korrekt är absolut ingen självklarhet. Vad det handlar om är att se till att 
utrustningen endast har en jordpunkt, s k Star Grounding. Ser man stjärnan som en punkt 
med strålar så är det inte så svårt att förstå. Det är bara mittpunkten som skall vara jordad, 
övriga enheter skall inte anslutas till nätets jord utan jordas endast via signalkablar. 
Alternativet är att koppla samtliga enheter till nätets jord, men då måste man använda 
signalkablar där jorden inte är ansluten överhuvudtaget i ena änden.  

Ansluter man samtliga enheter till jordade uttag och sedan dessutom mellan respektive 
enhet medelst signalkablar så får man en s k ”Ground Loop” eller på Svenska ”Jordslinga”. 
Detta är inte önskvärt eftersom det kan ge brum och andra problem i känslig utrustning. Har 
du en anläggning där flera eller samtliga enheter har jordade stickkontakter och samtliga 
dessa ansluts till jordade uttag, så är det ”felaktig” jordning. Det fungerar naturligtvis ändå 
men som sagt, det är inte den korrekta proceduren. 

Tipsen på föregående sida hjälper även att minimera växelspänningsläckage i enheternas 
chassi genom att välja den polaritet som ger minst EMK (och även EMF). Denna negativa 
EMK som ligger i enhetens chassi kan man t o m (inte alltid, men oftast) känna om man drar 
fingret längs med enhetens chassi. Man brukar (beroende på hudens fuktighet m m.) känna 
att det ”hugger” i fingret. Detta är strö-växelström som läcker in i enhetens chassi och den är 
definitivt inte önskvärd. Fenomenet beror bl a på var i transformatorn fas och nolla startar 
resp slutar. Som exempel har ringkärne- transformatorer oftast klart mindre problem med 
detta p g a deras konstruktion. 

Tipsen på förstasidan kan göra en hel del nytta ljudmässigt och störningsmässigt, men får 
under inga omständigheter utföras av personer som inte har El-behörighet eller kunnandet. 
Om man byter kontakter så innebär det att man kan utsätta sig för livsfara om man skulle 
koppla fel eller komma i kontakt med nätspänningen. Om man i gengäld kan använder sig av 
befintliga strömkablar och ett ojordat grenuttag till enheter som är kopplade till 
försteget/förstärkaren samt ett jordat uttag till försteget/förstärkaren så är det ingen farlig 
procedur eftersom man inte kan utsättas för 230V AC. 

 

 

 

 

Översättning samt fakta av MT 

Copyright Audio Squad AB © 


