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Nomenklatur - namngivning och formelskrivning. 
 
Nomenklatur betyder ”regler för namngivning”. Organiska och oorganiska föreningar 
samt joner brukar behandlas var för sig. Till den organiska kategorin hör samtliga 
ämnen som innehåller kol och väte och eventuellt andra element. Således räknas CO2, 
CO men även H2CO3 (kolsyra) till den oorganiska gruppen som också täcker in resten 
av det periodiska systemets element. Antalet organiska föreningar är i princip oändligt 
och det är naturligtvis viktigt att det finns ett enhetligt system för att entydigt namnge 
dessa. Detta tas upp i kursen i organisk kemi som du kommer att läsa under våren. 
Den organiska och oorganiska nomenklaturen finns sammanfattad i form av 
rekommendationer och regler från IUPAC (International Union of Pure and Applied 
Chemistry). Det finns entydigt uppbyggda systematiska namn men dessutom 
trivialnamn som lever vidare från gamla tider men ofta är så etablerade att de är svåra 
att ”utrota”. Som exempel kan nämnas vatten, toluen, sprit och många, många fler. 
 
Formelskrivning 
För joner: En jon har, till skillnad från ett grundämne och en förening, en laddning 
som kan vara positiv (elektronunderskott) eller negativ (elektronöverskott). En positiv 
jon kallas katjon och en negativ för anjon. Jonladdningen anges som tex: Fe2+ , Fe3+ , Cl- 
eller N3-. Detta är exempel på enkla joner, men en jon kan också vara sammansatt. Med 
detta menas en jon som består av mer än ett element och som håller ihop som en 
avgränsad enhet (via kemisk bindning) både i en kristallstruktur och i lösning. Dessa 
skrivs: SO4

2-, AsO4

3- eller CS3

2- där den sammansatta jonen här har laddningen -2, -3 
respektive -2. 
Den del som kommer först i formeln i en sammansatt jon kallas för centralatom och 
de andra ligander. Inom en negativ sammansatt jon utgör centralatomen den positiva 
delen (elektronegativiteten avgör) och liganderna är negativa eller neutrala. 
Elektronegativiteten är ett empiriskt (erfarenhetsbaserat) mått på ett elements förmåga 
att ”dra till sig” elektroner – ju större förmåga desto mer elektronegativt. Mest förmåga 
har elementen uppe till höger i PS och lägst har de (kallas också elektropositiva) nere 
till vänster. 
Det finns också sammansatta positiva joner som H3O

+ och NH4

+ (hos dessa är O 
respektive N centralatomer och räknas dessutom som negativ beståndsdel!). 
I vissa sammansatta anjoner utgår man ifrån hur atomerna sitter bundna till varandra, 
tex OCN- där C är centralatom. 
 
Många element kan bara uppvisa en specifik jonladdning som är stabil under normala 
betingelser (man kan dock tänka sig alla möjliga jonladdningar under extrema 
förhållanden, tex mycket höga temperaturer) och denna kan i de flesta fall enkelt 
”härledas” ur elementets position i PS. Då vi utgår från en gruppindelning från 1 till 
18 så har alla metaller inom grupp 1 en jonladdning som är +1 och för grupp 2 är den 
+2. För grupp 13 (hoppet från 2 till 13 beror på de 10 d-elektronerna) kan 
jonladdningen vara både +1 och +3 fast B och Al har bara jonladdningen +3. Joner 
med laddning större än +3 anses inte existera i ”fri” form under normala betingelser. 
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Inom grupp 18 finns ädelgaserna samlade. Dessa har det yttersta elektronskalet helt 
fyllt, vilket medför hög stabillitet och de är därför obenägna att bilda stabila joner. En 
hel del föreningar är dock kända. 
Elementen inom grupp 17 tar gärna upp en elektron (och får på detta sätt det ovan 
nämnda ädelgasskalet) och en jonladdning på -1. Samma resonemang ger oss 
laddningen -2 och -3 för grupperna 16 respektive 15 men enkla joner med dessa 
laddningar existerar i mycket ringa mängd i vattenlösningar. Dock kan man tänka sig 
sådana joner i fasta föreningar.  
När det gäller de sammansatta jonerna så finns inga självklara regler för att förutsäga 
sammansättningen, utan ett gott råd är att memorera dom så fort som möjligt!  
 
Grundregel för en oorganisk förening: I en kemisk formel skrivs den positiva 
beståndsdelen först och därefter den negativa. Alla metaller räknas som positiv del och 
övriga som negativa tillsammans med metalldelen, tex NaCl, CuI och PbSO4. 
Halvmetallerna räknas positiva gentemot ickemetaller, tex BN, SiC . I föreningar 
mellan ickemetaller sätts den mest elektronegativa delen sist, tex NO, BrCl (det finns 
dock en del undantag från detta, tex NH3).  
 
I den kemiska formeln för en förening måste negativa och positiva delarnas laddningar 
balansera varandra och detta anges med nedsänkta siffror för varje del som föreningen 
är uppbyggd av. Dock utesluts talet 1. Tex: CaCl2, FeBr3, Al2O3, Na2O, K2SO4, 
Sr3(AsO4)2 (parentesen hjälper oss att se att det finns två AsO4

3- grupper). 
 
 
Namngivning av joner 
Positiva enkla joner får elementets namn på svenska åtföljt av –jon, tex natriumjon. 
Ibland anges också jonladdningen med romerska siffror, tex järn(II)jon och 
järn(III)jon. Det förekommer även ett system som utnyttjar arabiska siffror och man 
skriver och säger då järn(2+)jon och järn(3+)jon. 
Negativa joner som bara innehåller ett atomslag får ändelsen –idjon. Namnet börjar 
antingen med elementets svenska namn tex kloridjon eller med den latinska stammen, 
tex sulfidjon (ur sulfur). Här finns dock ett par viktiga undantag som 
hydroxidjon(OH-) och cyanidjon (CN-). 
Peroxidjon (O2

-) och azidjon (N3

-) innehåller samma atomslag och har också ändelsen -
id. 
 
Sammansatta negativa joner får ändelsen –atjon. Är liganderna syreatomer i en negativ 
sammansatt jon kallas de allmänt för oxoanjoner och i sådana kan syreinnehållet 
variera, tex  SO4

2- och SO3

2-. För att skilja dessa åt kan man ge den senare ändelsen -it. 
Eftersom oxoanjonerna är så vanliga brukar dom bara namnges med den svenska eller 
latinska formen av centralatomens namn och ändelsen –atjon eller –itjon. Således heter 
jonerna ovan sulfatjon och sulfitjon. Man bör också känna till nitrat- och nitritjon.  
Det finns fyra olika oxohalogenatjoner (elementen i grupp 17 kallas halogener – 
saltbildare), där halogenat här betyder sammansatt och att centralatomen är Cl, Br 
eller I och där antalet syreatomer varierar från en till fyra enligt ClO-, ClO2

-, ClO3

- och 
ClO4

-. Här skiljer man på den första och den sista med ett prefix (ett ord som kommer 
före resten av namnet). ClO2

- heter kloritjon och ClO3

- kloratjon. ClO- som har färre 
syreatomer än kloritjonen heter hypokloritjon (hypo- betyder under) och ClO4

- heter 
perkloratjon (per- betyder över). Brom- och jodanalogerna namnges på samma sätt. 
 



 
 
 3 
Namngivning av föreningar. 
Föreningar som bara innehåller två atomslag kallas binära och namnet byggs upp av 
den positiva atomens elementnamn åtföljt av den negativa delens med ändelsen –id, 
dvs samma namn som för negativa ej sammansatta joner. De ingående delarnas 
”jonladdningar” måste balansera varandra i en förening. Förhållandet mellan antalet 
atomer anges med räkneprefix: (mono, utesluts), di-, tri, tetra-, penta-, hexa-, etc. 
Exempel: natriumklorid, NaCl, kalciumdiklorid, CaCl2, aluminiumtriklorid, AlCl3, 
dinatriumoxid, Na2O, trilitiumnitrid, Li3N, dijärntrioxid, Fe2O3 och 
divanadinpentaoxid, V2O5. I ”vardagligt tal kemister emellan” brukar man dock 
utesluta räkneprefixen då sammansättningen är ”självklar”, vilket den är i de fem första 
fallen ovan eftersom grupp 1 elementen alltid räknas som +1, grupp 2 som +2. Bor 
och aluminium alltid som +3. Grupp 17 räknas som -1, grupp 16 som -2 och grupp 
15 som -3 i binära föreningar.  
När det gäller järn och vanadinoxider, och naturligtvis många andra föreningar, så kan 
det finnas flera alternativ och man måste då ge ett entydigt namn, tex järnoxid, 
dijärntrioxid och trijärntetraoxid. Här finns dock ett annat system för namngivning 
som ofta är att föredra.  
Detta bygger på något som kallas oxidationstal (OT) och som kortfattat innebär 
följande: 
OT hos fluor är alltid -1. OT hos syre är alltid -2 utom tillsammans med fluor (detta 
innebär också att syre är den positiva delen i föreningen OF2 – vad heter då denna?).  
OT för klor är alltid -1 utom tillsammans med fluor och syre. Generellt gäller att det 
element som är mest elektronegativt får ett negativt OT som motsvarar den laddning 
dess enkla jon har. Tillsammans med mer elektropositiva element får grupp 16: S, Se, 
Te alltid OT -2 och grupp 15: N, P, As alltid OT -3. 
Grundämnen och molekyler av samma atomslag (tex Na, Cu, As, O2 och O3) har OT 
noll. 
OT för alkalimetallerna (grupp 1) och alkaliska jordartsmetallerna (grupp 2) motsvaras 
i föreningar alltid av gruppnumret och därmed deras jonladdning, dvs +1 och +2. Hos 
andra metaller kan det finnas mer än ett OT att ta hänsyn till.  
Summan av alla OT skall vara lika med noll för en förening och lika med jonens 
laddning för en jon. 
 
Med ”reglerna” ovan blir det enkelt att ”ta ut” de olika OT för ett ämne eller jon. Som 
första exempel tar vi Fe2O3: 
Enligt reglerna ovan har syre OT -2. Det finns tre syreatomer i formeln som skall 
balanseras av två järn. Eftersom summan av alla ingående OT skall vara lika med noll 
för en förening medför detta att OT för järn blir +3.  
 
För en fosfatjon (PO4

3-) blir OT lika med +5 för fosfor eftersom det finns fyra 
syreatomer och laddningen på jonen är -3. 
 
Ett praktiskt sätt att namnge en förening är att ange OT för den positiva delen med 
romerska siffror i namnet. Vi får då järn(II)oxid (FeO), järn(III)oxid (Fe2O3), 
vanadin(V)oxid (V2O5). När det gäller Fe3O4 skall tre järnatomer balansera de 8 minus 
som syret bidrar med, vilket ger två järn med OT +3 och ett järn med OT +2. 
Namnet blir järn(II,III)oxid eller om man vill var väldigt tydlig järn(II)dijärn(III) 
oxid.  
Antalet syreatomer i formlerna till exemplen ovan går att räkna ut ur namnet och 
brukar inte medföra några problem efter lite träning! 
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För att ta reda på OT för svavel i natriumsulfat, Na2SO4, följer man enklast följande 
väg: Syret bidrar med 8 minus (4 . (-2)) och natrium, som står i grupp 1, med +2 (2 . 

(+1)). Detta ger ett OT på +6 för svavlet i sulfatjonen. I natriumsulfit, Na2SO3 blir 
svavels OT lika med +4. I modern namngivning vill man undvika ändelsen –it och 
bara använda –at. Ett sätt att göra detta innebär att man anger OT på centralatomen – 
här S – med romerska siffror i namnet. Vi får då natrium(VI)sulfat och 
natrium(IV)sulfat samt sulfat(VI)jon och sulfat(IV)jon.  
Namnge NO3

- , NO2

- , ClO-, ClO2

-, ClO3

- och ClO4

- på detta sätt.  
 
Till skillnad från jonladdningar kan alltså OT vara större än +3 med +8 som max. För 
negativa delar är OT aldrig lägre än -4. Man skall dock alltid komma ihåg att OT är 
ett verktyg som kemister använder vid namngivning. OT används också för att hålla 
reda på var elektroner tar vägen i kemiska reaktioner där ett ämne tar åt sig elektroner 
(reduceras) från ett annat ämne som alltså avger elektroner (oxideras). Denna typ av 
reaktioner kallas redox- eller red/ox-reaktioner och vi kommer senare i kursen att 
utnyttja OT när vi balanserar sådana reaktionsformler. 
(namnen på jonerna ovan är: nitrat(V)-, nitrat(III)-, klorat(I)-, klorat(III)-, klorat(V)- 
och klorat(VII)jon) 
 


