
kemilektioner.se		
youtube.com/kemilektioner

KEMISK	JÄMVIKT	– DEL	1:	
INTRODUKTION	TILL	JÄMVIKTSREAKTIONER	OCH	

JÄMVIKTSKONSTANTEN	(K)
NIKLAS	DAHRÉN



De flesta kemiska reaktioner kan gå i båda 
riktningarna

ü Vi är vana att rita kemiska reaktioner på följande sätt:

H2 + I2 2HI

H2 + I2 2HI
OBS: Även om en reaktion 
kan gå i båda riktningarna 
så kan den ha lättare att gå 
i den ena riktningen!

ü Men de flesta reaktioner kan faktiskt gå i båda riktningarna:

⇌



Vad innebär en jämviktsreaktion och vad 
innebär kemisk jämvikt?

ü Jämviktsreaktion: En jämviktsreaktion är en reaktion som kan gå i båda riktningarna (reversibel reaktion) och att 
reaktionen går lika fort åt båda hållen efter att jämvikt har ställt in sig. 

ü Kemisk jämvikt: Kemisk jämvikt innebär att en jämviktsreaktion har nått ett tillstånd där reaktionen går lika fort åt 
båda hållen. Med lika fort menas att koncentrationen av de ingående ämnena inte längre förändras. 
OBS: Koncentrationerna av de olika ämnena behöver dock inte vara lika stor på båda sidor vid jämvikt. 

ü Höger- eller vänsterförskjuten: I början av en kemisk reaktion (innan jämvikt har nåtts) är reaktionen alltid 
förskjuten åt antingen vänster eller höger. Det betyder att reaktionen går fortast åt antingen vänster eller höger. 
Anledningen kan vara;
o att koncentrationen, i början av reaktionen, är högre av de ämnen som är på den ena sidan (eller att det inte 

finns någonting alls av ämnena på den andra sidan) och därför har de lättare att reagera med varandra. 
o att vissa ämnen (p.g.a. struktur och kemiska egenskaper) har lättare att reagera med varandra. 

A + B C + D ⇌



En jämviktsreaktion steg för steg
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Vi tillsätter 
ämne A och B i 
en bägare med 
vatten. Ämnena 
A och B börjar 

krocka med 
varandra. 

Ämnena C och D 
börjar bildas. 

Reaktionen kan bara 
gå åt höger eftersom 
det till en början inte 

finns något av 
ämnena C och D. 

Nu sker inte längre någon förändring 
av de olika ämnenas koncentrationer 

eftersom reaktionen åt vänster går 
lika fort som reaktionen åt höger. Det 

krävdes dock en större konc. av C 
och D innan reaktionerna fick samma 

hastighet. Kemisk jämvikt har 
uppnåtts!

A + B C + D 

A + B C + D 
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Nu börjar det bli tillräckligt med C och D, 
vilket innebär att de också börjar krocka 
med varandra och bilda ämnena A och B. 

Ämne C och D har dock (i det här exemplet) 
svårare att reagera med varandra än vad 

ämne A och B har. Det krävs därför en 
ganska stor koncentration av ämne C och D 
innan reaktionen börjar ta fart åt vänster.

A + B C + D 
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Obs: Vid 
jämvikt 
behöver inte 
konc. av 
ämnena vara 
lika höga.
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Kemisk jämvikt – liknelse:

Gran-
häck

Den högra 
personen är 
duktig på att 
kasta kottar över 
granhäcken (lång 
kropp och har 
två armar).

Den vänstra 
personen är 
dålig på att kasta 
kottar över 
granhäcken (kort 
kropp och har 
enbart en arm). 

I början av ”reaktionen”: Fler kottar kommer åka över till vänstra sidan, per tidsenhet, än vad som 
kommer åka över till högra sidan. Antalet kottar kommer alltså öka mest på vänstra sidan. 

Man säger att ”reaktionen” är vänsterförskjuten. 



Kemisk jämvikt – liknelse:

Gran-
häck

När jämvikt har uppnåtts: Lika många kottar kommer åka över till vänstra sidan, per tidsenhet, som åker över till 
högra sidan. Antalet kottar ökar eller minskar därför inte längre på de båda sidorna, vi har nått ”kemisk jämvikt”. 

OBS: Antalet kottar är vid jämvikten högst på den vänstra sidan. 
Den vänstra 
personen är nu 
lika effektiv som 
den högra på att få 
över kottar till den 
andra sidan (det är 
lättare på den här 
sidan att snabbt 
hitta nya kottar att 
kasta eftersom 
antalet kottar är 
mycket högre på 
den här sidan). 



Vad innebär jämviktskonstanten?
ü Jämviktskonstanten: Vid jämvikt har reaktionen stabiliserats och vi har fått en bestämd koncentration av de 

ingående ämnena. Jämviktskonstanten (K) visar koncentrationsförhållandet (eller kvoten) mellan ämnena på 
höger resp. vänster sida vid jämvikt. Den är alltid densamma för en viss reaktion vid en viss temperatur.

ü Hur jämviktskonstanten beräknas: Om vi tar koncentrationerna av ämnena till höger och delar med 
koncentrationerna av ämnena till vänster så får vi jämviktskonstanten (K). 

ü Vad innebär en hög jämviktskonstant?: Om K är högt innebär det alltså att vi vid jämvikt har mycket av ämnena 
till höger och lite av ämnena till vänster. Ett högt K-värde avslöjar därför att ämnena till vänster har lättare att 
reagera med varandra än vad ämnena till höger har. Reaktionen går lättast åt höger, innan jämvikten ställer in 
sig. Reaktionen eller jämviktsläget är alltså förskjutet åt höger (högerförskjuten reaktion). Vi får därför en högre 
koncentration till höger jämfört med till vänster vid jämvikt och därför blir värdet på K högt. 

C	 D	
A	 BA	+	B	 C	+	D =	K

×

×



Uppgift 1:
Betrakta följande jämviktsreaktion: H2 + I2 ⇌ 2HI

a) Teckna jämviktsekvationen för reaktionen
b) Är reaktionen vänster- eller högerförskjuten om jämviktskonstanten 

har ett högt värde?

Ämnena i vänstra ledet 
skrivs längst ned

Antalet av varje ämne skrivs 
som en upphöjd siffraa)

b) En hög jämviktskonstant innebär att vi vid jämvikt har hög koncentration av ämnet i det högra ledet (HI) 
och låg koncentration av ämnena i det vänstra ledet (H2 och I2). Ämnena till vänster har alltså lätt för att 
reagera med varandra och därför bildas det mycket av ämnet till höger. Man säger därför att reaktionen är 
högerförskjuten (att den innan jämvikt går mest åt höger).

Lösning: 

K=

Ämnena i högra ledet 
skrivs längst upp



Uppgift 1:
Fosgen är en otrevlig gas som har använts som stridsgas. Den kan 

framställas genom att kolmonoxid får reagera med klorgas: 
CO(g) + Cl2(g) ⇌ COCl2(g) 

Vi har en behållare på 10,0 dm3. Vid jämvikt har vi 0,28 mol CO, 0,21 mol 
Cl2 och 0,81 mol COCl2. Vilket är värdet på jämviktskonstanten?

1. Ställ upp 
jämviktsekvationen:

Lösning: 

Substansmängden (n) 
vid jämvikt:
Volymen (v): 

Koncentrationen (c) 
vid jämvikt:

CO(g)          +        Cl2(g)          ⇌ COCl2(g) 

0,28 mol 0,21 mol 0,81 mol

10,0 dm3 10,0 dm3 10,0 dm3

0,28/10,0 = 
0,028 mol/dm3

0,21/10,0 =
0,021 mol/dm3

0,81/10,0 =
0,081 mol/dm3

2. Gör en tabell med alla 
kända värden och 
beräkna konc. vid jämvikt:

3. Sätt in koncentrationerna i 
jämviktsekvationen och räkna ut K:

[CO] [Cl2]
K =

[COCl2]

(0,081 M) 
(0,028 M × 0,021 M)

» 138 M-1 Svar: Värdet på K är 138 M-1. 



Jämviktskonstanten kan ha olika enheter

ü Jämviktskonstanten ”K” visar alltså koncentrationsförhållandet mellan ämnena på höger och vänster sida 
vid jämvikt. Koncentrationen mäts vanligtvis i enheten molar (M) som är samma sak som mol/dm3.

ü Enheten för K är dock inte alltid M utan kan även betecknas t.ex. M-2, M-1 eller t.o.m. vara enhetslös. Vi tar 
jämviktsekvationen från föregående uppgift som exempel:

M
M*M

= M-1
(0,028 M × 0,021 M)

0,081 MK= » 1,38 × 102 M-1

×
×



Uppgift 3:
Vilken enhet har jämviktskonstanten i följande jämviktsreaktion;

2NH3  ⇌ N2 + 3H2

Lösning:

1. Ställ upp jämviktsekvationen: 

2. Räkna ut jämviktskonstantens enhet: M*M3

M2

M*M*M*M
M*M

= M2=

Svar: Enheten är M2

[NH3]2

[N2] [H2]3



Om man förändrar något i ett jämviktssystem 
förskjuts jämvikten så att förändringen motverkas:

Förskjuter 
jämvikten?:

Ändrar 
värdet på K?:

Förklaring:

Koncentrations-
förändring:

Ja Nej Om vi ökar koncentrationen av en eller flera ämnen i ett jämviktsystem så kommer 
reaktionen förskjutas åt det håll som medför att koncentrationsskillnaden avtar och 
jämvikten ställer in sig igen. 

Tryckförändring: Ja Nej Om det omgivande trycket förändras i ett jämviktsystem (t.ex. genom att volymen av 
reaktionskärlet minskar) så kommer det innebära att även koncentrationerna av 
ämnena påverkas. Reaktionen kommer då förskjutas åt det håll som medför att trycket 
och koncentrationerna återställs, så att jämvikt uppstår igen. 

Temperatur-
förändring:

Ja Ja Om den omgivande temperaturen förändras i ett jämviktsystem så rubbas jämvikten. 
Om t.ex. temperaturen ökar så kommer jämviktsreaktionen förskjutas åt det håll som 
leder till att temperaturökningen motverkas (åt det ”endoterma hållet”). En ny jämvikt 
kommer ställa in sig. Kvoten mellan ämnena på de båda sidorna, och därmed 
jämviktskonstanten, K, kommer då ha förändrats.

Tillförsel av en 
katalysator:

Nej Nej Om en katalysator, t.ex. ett enzym, tillsätts till ett jämviktssystem, kommer reaktionen 
snabbare nå jämvikt (katalysatorn ökar reaktionshastigheten), men jämviktsläget och 
jämviktskonstanten påverkas inte. Enzymet kan påskynda reaktionen i båda 
riktningarna, men påverkar inte kvoten mellan ämnena.

OBS: Endast temperaturen kan ändra värdet på K för en specifik reaktion.



Uppgift 4: 
Hur påverkas nedanstående jämviktsreaktion av en ökad 

koncentration av N2?

Lösning: 

ü Om koncentrationen av ett ämne ökar på den vänstra sidan kommer det innebära att vi inte längre har jämvikt.

ü Mer N2 på den vänstra sidan innebär att det kommer ske fler krockar med H2 per tidsenhet och därmed fler 
reaktioner mellan dessa så att mer NH3 bildas. 

ü Reaktionen förskjuts alltså åt höger (och tvärtom om koncentrationen hade ökat på högra sidan) tills jämvikt 
uppstår igen. Värdet på K förändras inte eftersom förhållandet mellan reaktanterna och produkterna inte 
förändras.

N2(g) + 3H2 (g) 2NH3 + 92 kj

Reaktionen/jämviktsläget förskjuts åt höger

⇌



Uppgift 5: 
Hur påverkas nedanstående jämviktsreaktion om vi minskar volymen 

av reaktionskärlet till hälften (och därmed ökar trycket)?

Lösning: 

ü Minskad volym innebär ökat tryck och ökad koncentration av ämnena. Det blir trångt i reaktionskärlet och 
partiklarna kommer krocka med varandra och mot reaktionskärlets väggar oftare. I det här fallet kommer 
reaktionen förskjutas åt höger eftersom det innebär att det blir färre partiklar i reaktionskärlet och därmed lägre 
tryck och koncentration. 

ü Reaktionen förskjuts alltså på ett sådant sätt att tryck- och koncentrationsförändringen motverkas och tills jämvikt 
uppstår igen. Värdet på K förändras dock inte eftersom förhållandet mellan reaktanterna och produkterna inte 
förändras.

N2(g) + 3H2 (g) 2NH3 + 92 kj
4 partiklar 2 partiklar

Reaktionen/jämviktsläget förskjuts åt höger

⇌



Uppgift 6: 
Hur påverkas nedanstående jämviktsreaktion av ökad temperatur?

Lösning: 

ü Om reaktionen går åt höger frisätts värmeenergi. Reaktionen åt höger är alltså en exoterm reaktion. Exoterma 
reaktioner kan ske även vid låga temperaturer. Reaktionen åt vänster är däremot en endoterm reaktion.

ü För att reaktionen ska kunna gå åt vänster krävs det tillförsel av relativt mycket energi (värme). Reaktionen åt 
vänster är därför en endoterm reaktion. Endoterma reaktioner sker inte särskilt lätt vid låga temperaturer men 
gynnas däremot kraftigt vid höga temperaturer. Vid en hög temperatur kommer därför den endoterma reaktionen 
gynnas kraftigt. När reaktionen går åt vänster kommer värme tas upp från omgivningen vilket kommer motverka 
temperaturhöjningen.

ü Jämviktsläget kommer vara förskjutet åt vänster och kvoten mellan ämnena på de båda sidorna, och därmed 
jämviktskonstanten, K, kommer ha förändrats.

N2(g) + 3H2 (g) 2NH3 + 92 kj

Reaktionen/jämviktsläget förskjuts åt vänster

⇌



Enzymer underlättar kemiska reaktioner

ü Enzymer underlättar kemiska reaktioner: Enzymer 
binder sina reaktanter på ett specifikt sätt vilket 
innebär att de ”gamla” bindningarna i reaktanterna
lättare kan försvagas och brytas och att nya 
bindningar mellan reaktanterna lättare kan skapas. 
Enzymer sänker därmed den aktiveringsenergi som 
krävs för en viss reaktion.

ü Jämvikt nås snabbare men jämviktkonstanten 
påverkas ej: Vid en viss given temperatur kommer 
enzymer påverka en viss reaktion så att jämvikt nås 
snabbare. Förhållandet/kvoten mellan de olika 
ämnena vid jämvikt och därmed jämviktskonstanten 
påverkas dock inte. Bildkälla: By Fvasconcellos (talk · contribs) (language modified by Natox (talk · contribs)) (File:Carbonic anhydrase

reaction in tissue.svg) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

ü Tillräckligt hög aktiveringsenergi krävs för att en reaktion ska kunna ske: För att en reaktion ska kunna ske mellan 
2 reaktanter krävs att reaktanterna har tillräckligt hög energi (hastighet) vid krocken. Annars kommer inte de gamla 
bindningarna kunna brytas. Detta kallas för ”aktiveringsenergi”. Vid hög omgivande temperatur har reaktanterna
tillräckligt hög aktiveringsenergi för att reaktionen ska kunna ske. 

Vad gäller? Tidigare har jag skrivit att enzymer 



Se	gärna	fler	filmer	på:
kemilektioner.se		

youtube.com/kemilektioner


