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Reaktionsmekanismen bakom
substitutionsreaktioner 



Substitutionsreaktioner 

ü Halogenalkanen klormetan reagerar med en hydroxidjon och bildar alkoholen metanol (i en SN2-reaktion): 

ü Halogenalkanen 2-klor-2-metylpropan reagerar med en hydroxidjon och bildar alkoholen 2-metyl-2-
propanol (i en SN1-reaktion):

ü Vad menas med en substitutionsreaktion?: Vid en substitutionsreaktion byts en atom eller en atomgrupp i en 
molekyl ut mot en annan atom eller atomgrupp.

Klormetan Metanol

2-klor-2-metylpropan 2-metyl-2-propanol 

OH- +   CH3Cl CH3OH   +   Cl-

CH3C(CH3)2Cl +   OH- CH3C(CH3)2OH   +   Cl-



Det finns två huvudtyper av substitutions-
reaktioner

SN1-reaktioner: 
S: Substitutionsreaktion.
N: Nukleofil attack.
1: Reaktionshastigheten är enbart beroende av 
koncentrationen av den ena reaktanten (ej av nukleofilen).

SN2-reaktioner: 
S: Substitutionsreaktion.
N: Nukleofil attack.
2: Reaktionshastigheten är beroende av koncentrationen av 
båda reaktanterna.



Reaktionsmekanismen bakom SN2-reaktionen 
mellan klormetan och OH-

Reaktion:

Reaktionsmekanism:

Förutsättningar: I CH3Cl är Cl elektronegativ och drar åt sig 
elektronerna som den delar med kolatomen. 
Detta gör att klor blir partiellt minusladdat och 
kol partiellt plusladdat. OH- är en kraftig nukleofil 
eftersom den dels är en negativt laddad jon och 
dels har fria elektronpar på syreatomen. 

Elektronrik, nukleofil Elektronfattig, elektrofil

1. Syreatomen gör en nukleofil attack på kolatomen, en bindning börjar skapas. 

3. Till slut är bindningen mellan O 
och C klar och samtidigt lämnar 
Cl i form av en kloridjon. 

2. När syret börjar skapa en bindning till kolet, blir det för mycket elektroner runt 
kolet. Bindningen mellan C och Cl börjar då upplösas genom att bindnings-
elektronerna förskjuts ännu mer mot Cl. Vi har nu fått ett s.k. aktiverat komplex.

Bildkälla: https://chem
.libretexts.org/

OH- +   CH3Cl CH3OH   +   Cl-



Reaktionsmekanismen bakom SN2-reaktionen 
mellan klormetan och OH-

1. Positiv kolatom bildas: Kloratomen i CH3Cl är mer elektronegativ än kolatomen i samma molekyl och drar därför åt sig 
bindningselektronerna litegrann, vilket leder till att kolet blir lite partiellt positivt laddat och kloratomen negativt laddad. 

2. Nukleofil attack: OH- fungerar som en nukleofil och attraheras av den partiellt positiva laddningen på kolatomen i 
klormetan. OH- utför en nukleofil attack på kolatomen.

3. Aktiverat komplex/övergångstillstånd: Ett aktiverat komplex/övergångstillstånd har nu bildats där en ny bindning börjar 
bildas medan en gammal bindning börjar försvagas. Den nukleofila attacken leder nämligen till att det börjar skapas en 
polär kovalent bindning mellan syret i OH- och kolatomen. Samtidigt leder detta till att bindningen mellan kolatomen och 
kloratomen försvagas ännu mer eftersom det nu är för mycket elektroner runt kolatomen (de många elektronerna 
repellerar varandra). Detta tillstånd har mycket hög energi eftersom det är mycket elektroner som repellerar varandra. Det 
krävs därför att partiklarna krockar med varandra i rätt vinkel och med tillräckligt hög hastighet för att det aktiverade 
komplexet/övergångstillståndet ska kunna uppstå.

4. Produkter bildas: Tillslut är bindningen mellan OH- och kolatomen klar, och bindningen mellan kol och klor har upplösts. 
Kloratomen har då lossnat och lämnat i form av en kloridjon, Cl- (den tar med sig bindningselektronerna och får därmed ett 
elektronöverskott). En metanolmolekyl och en kloridjon har nu bildats.



Reaktionsmekanismen för SN1-reaktionen 
mellan 2-klor-2-metylpropan och OH-

Reaktion:

Reaktionsmekanism:

Förutsättningar: Elektronrik, nukleofil

2. Syreatomen gör en nukleofil attack på 
kolatomen, en bindning skapas. 2-metyl-2-
propanol har då bildats. 

1. Kloratomen drar fullständigt åt sig elektronerna, som den delar 
med kolatomen, och lämnar i form av en kloridjon. Kvar blir då en 
karbokatjon som är en plusladdad och reaktiv partikel. 

Bildkälla: https://chem
.libretexts.org/

Elektronfattig, elektrofil

CH3C(CH3)2Cl +   OH- CH3C(CH3)2OH   +   Cl-

I C4H9Cl är Cl elektronegativ och drar åt sig 
elektronerna som den delar med kolatomen. 
Detta gör att klor blir partiellt minusladdat och 
kol partiellt plusladdat. OH- är en kraftig nukleofil 
eftersom den dels är en negativt laddad jon och 
dels har fria elektronpar på syreatomen. 

2-metyl-2-propanol



Reaktionsmekanismen för SN1-reaktionen 
mellan 2-brom-2-metylpropan

Reaktionen kan indelas i två huvudsakliga steg:

1. En karbokatjon bildas: 
§ Först lämnar klor molekylen i form av en kloridjon, varpå en karbokatjon bildas. Karbokatjonen är en plusladdad och 

reaktiv partikel. Kloridjoner är stabila och kan binda med starka jon-dipolbindningar till vattenmolekyler, så därför 
sker det ibland spontant att t.ex. klor lossnar från föreningar och bildar kloridjoner.

§ Karbokatjonen räknas som en intermediär (en instabil och mycket reaktiv mellanprodukt vid kemiska reaktioner).
§ Detta är det långsamma och hastighetsbestämmande steget. Detta steg är nämligen relativt svårt att få till eftersom 

det är en laddningsseparation som sker när en negativ resp. positiv jon bildas och separeras från varandra. Men 
desto högre koncentration vi har av ämnet desto fler karbokatjoner kommer kunna bildas per tidsenhet och därmed 
kommer steg 2 kunna ske i större utsträckning. 

2. En nukleofil attack sker: I steg 2 kommer nukleofilen (hydroxidjonen) attackera den uppkomna karbokatjonen. Detta steg 
sker väldigt lätt eftersom nukleofilen attraheras väldigt kraftig av den positiva karbokatjonen. Detta steg är därför inte 
hastighetsbestämmande på något sätt. 

Bildas det inget aktiverat komplex i denna reaktion? Jo, faktiskt två stycken. Det första och mest energirika aktiverade 
komplexet uppstår precis när klor håller på att slita sig loss under steg 1 (en gammal bindning som börjar lossna). Det andra
uppstår när den nya bindningen börjar bildas mellan hydroxidjonen och karbokatjonen.



När sker SN1 resp. SN2?
SN1 sker framförallt när vi har ett tertiärt kol:
§ SN2-reaktioner har svårt att ske med tertiära kol p.g.a. ”steriskt 

hinder”. Nukleofilen kan inte komma åt att attackera om det 

sitter för mycket atomer/atomgrupper i vägen. 

§ SN1-reaktioner kan däremot ske med tertiära kol eftersom den 

nukleofila attacken vid SN1 sker efter att något har lossnat och 

lämnat molekylen (t.ex. en jon). Då är det steriska hindret 

mindre och nukleofilen kommer åt att attackera.

§ En annan anledning är att karbokatjoner (som enbart bildas 

vid SN1) lättare uppkommer när det är tertiära kol, eftersom vi 

av olika anledningar då får en stabilare karbokatjon (t.ex. kan 

den positiva laddningen neutraliseras till viss del av de 

omgivande kolatomerna). 

SN2 sker framförallt när vi har ett primärt kol:
§ SN2-reaktioner sker oftast när vi har ett primärt 

kol som nukleofilen attackerar (binder max en 

annan kolatom). Vi har då inget ”steriskt 

hinder” som stoppar nukleofilen från att kunna 

attackera substratet.

Karbokatjonen är positivt laddad och därmed väldigt 

I ovanstående reaktion har halogenalkanen en central tertiär kolatom. Då kan inte en SN2-reaktion ske p.g.a. att 
nukleofilen kan inte attackera när det sitter för mycket atomgrupper i vägen. När kloridjonen däremot har lämnat blir det 
steriska hindret inte lika stort vilket innebär att nukleofilen kan attackera. SN 1-reaktioner kan alltså ske på tertiära kol.

SN2-reaktion på ett primärt kol 
fungerar alldeles utmärkt.
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Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén: 

http://www.youtube.com/Kemilektioner
http://www.youtube.com/Medicinlektioner


