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Balansera redoxformler 
 
När du vill balansera en redoxformel finns i princip två metoder, dels 
oxidationstalsmetoden, dels elektronöverföringsmetoden (som även kallas 
halvcellsmetoden). Vilken metod som fungerar bäst går tyvärr inte att säga generellt. 
Det varierar från frågeställning till frågeställning och från reaktion till reaktion. Det är 
absolut nödvändigt att behärska minst en av dessa metoder väl. Om man dessutom 
även klarar den andra har man friheten att välja den som snabbast och enklast leder till 
rätt svar. 
 
När det gäller redoxformler kan man alltid kontrollera om man nått fram till rätt 
lösning. En korrekt balanserad redoxformel har 

• Laddningsbalans  
antalet laddningar i vänsterledet är lika med antalet laddningar i högerledet. 

• Materialbalans 
Vi varken skapar eller förbrukar grundämnen. Alltså måste mängderna av 
samtliga grundämnen vara lika i vänster- och högerledet. 

• Redoxbalans 
Det totala antalet oxidationssteg måste vara lika med det totala antalet 
reduktionssteg. 

 
De två metoderna kan beskrivas på lite olika sätt beroende på vem som gör det. Här 
följer ett alternativ till beskrivning som kan följas punkt för punkt. Notera att för 
alkalisk (basisk) lösning tillkommer några moment. Dessa är markerade med kursiv 
text. 
 
 
 
Halvcellsmetoden eller elektronöverföringsmetoden (sur lösning) 
 

1. Skriv upp två obalanserade halvceller, en oxidation och en reduktion. 
2. Balansera antalet atomer bortsett från O och H (materialbalans). Gör detta för 

båda halvcellerna. 
3. Balansera syre med H O Gör detta för båda halvcellerna. 2

4. Balansera väte med H+ (eller alternativt med H3O
+/H2O). Gör detta för båda 

halvcellerna. 
5. Balansera laddningen med e-. Gör detta för båda halvcellerna. 
6. Lägg samman halvcellerna så att fria elektroner i vänster- och högerleden tar 

ut varandra. 
7. Förenkla formeln till lägsta möjliga heltalskoefficienter. 
8. Kontrollera redox-, laddnings- och materialbalans. 
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Halvcellsmetoden eller elektronöverföringsmetoden (basisk lösning) 
 

1. Skriv upp två obalanserade halvceller, en oxidation och en reduktion. 
2. Balansera antalet atomer bortsett från O och H (materialbalans). Gör detta för 

båda halvcellerna. 
3. Balansera syre med H2O Gör detta för båda halvcellerna. 
4. Balansera väte med H+ (eller alternativt med H3O

+/H2O). Gör detta för båda 
halvcellerna. 
Lägg till lika många OH- på båda sidorna på ett sådant sätt att H+ neutraliseras 
och bildar H2O. Vi kan inte ha H+ i en basisk lösning! 

5. Balansera laddningen med e-. Gör detta för båda halvcellerna. 
6. Lägg samman halvcellerna så att fria elektroner i vänster- och högerleden tar 

ut varandra. 
7. Förenkla formeln till lägsta möjliga heltalskoefficienter. 
8. Kontrollera redox-, laddnings- och materialbalans. 

 
 
Oxidationstalsmetoden (sur lösning) 
 

1. Skriv upp en obalanserad reaktionsformel som innehåller alla reaktanter och 
produkter med undantag av H2O, H+ och OH- såvida ej väte eller syre ändrar 
oxidationstal. 

2. Se till att materialbalansen stämmer för de ämnen som ändrar oxidationstal 
3. Markera oxidationstalet för de atomslag som ändrar oxidationstal och beräkna 

förändringen i antal steg. 
4. Välj minsta möjliga koefficienter så att totala ökningen i oxidationstal blir lika 

med totala minskningen i oxidationstal. 
5. Balansera syre med H O 2

6. Balansera väte med H+ 
7. Förenkla formeln till lägsta möjliga heltalskoefficienter. 
8. Kontrollera redox-, laddnings- och materialbalans. 

 
 
Oxidationstalsmetoden (basisk lösning) 
 

1. Skriv upp en obalanserad reaktionsformel som innehåller alla reaktanter och 
produkter med undantag av H2O, H+ och OH- såvida ej väte eller syre ändrar 
oxidationstal. 

2. Se till att materialbalansen stämmer för de ämnen som ändrar oxidationstal 
3. Markera oxidationstalet för de atomslag som ändrar oxidationstal och beräkna 

förändringen i antal steg. 
4. Välj minsta möjliga koefficienter så att totala ökningen i oxidationstal blir lika 

med totala minskningen i oxidationstal. 
5. Balansera syre med H2O 
6. Balansera väte med H+ 

Lägg till lika många OH- på båda sidorna på ett sådant sätt att H+ neutraliseras 
och bildar H2O. Vi kan inte ha H+ i en basisk lösning! 

7. Förenkla formeln till lägsta möjliga heltalskoefficienter. 
8. Kontrollera redox-, laddnings- och materialbalans. 

 


