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UPPFINNINGENS BENÄMNING  

Ersätt rubriken ovan med en kort och saklig benämning på uppfinningen.  

 

UPPFINNINGENS OMRÅDE  

Börja beskrivningen med att ange uppfinningens användningsområde. ”Uppfinningen 5 

avser…”   

 

UPPFINNINGENS BAKGRUND  

Redogör här för teknikens ståndpunkt på det område som uppfinningen berör.   

 10 

UPPFINNINGENS ÄNDAMÅL  

Förklara här hur din uppfinning avhjälper bristerna i kända lösningar.  

 

BESKRIVNING AV UPPFINNINGEN  

Ge här en allmän beskrivning av din uppfinning. Ange här de medel och lösningar som 15 

kännetecknar uppfinningen till exempel genom att hänvisa till den kännetecknande delen 

av skyddskravet.  

”Uppfinningen kännetecknas av det som har angivits i den kännetecknande delen av 

skyddskrav 1”.  

 20 

BILDFÖRTECKNING  

Förteckning över bilderna (figurerna) i ansökan.  

 

”Nedan beskrivs uppfinningen i detalj med hänvisning till bifogade ritningar, där  

figur 1 visar…,  25 

figur 2 visar…,  

osv.”  
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DETALJERAD BESKRIVNING AV UPPFINNINGEN  

Redogör här för åtminstone ett exempel som beskriver uppfinningens konstruktion och 

funktion med hänvisning till figurerna.  

 



3 

 

 

SKYDDSKRAV  

Börja det självständiga skyddskravet med uppfinningens benämning. Ange först det som är 

känt i uppfinningen (ingressen).”Ange efter uttrycket ”kännetecknad av att” uppfinningens 

nya särdrag (kännetecknande delen).  Börja de osjälvständiga skyddskraven med att 

hänvisa till ett eller flera av de föregående skyddskraven.  5 

 

Exempel (nyttighetsmodell nummer 8591):  

1. Verktyg omfattande ett skaft (1) och ett vid skaftets andra ända fäst arbetsredskap (2; 4; 

5a, 5b), kännetecknat av att vid skaftet är fäst ett hjul (3) och att vid ett stöd (6) för 

hjulet är vridbart och låsbart fäst en fästdel (7) vid vilken arbetsredskapet (2) är 10 

löstagbart fäst.  

2. Verktyg enligt skyddskrav 1, kännetecknat av att…  

3. Verktyg enligt skyddskrav 1, kännetecknat av att …  

eller  

Verktyg enligt skyddskrav 2, kännetecknat av att …  15 

eller  

Verktyg enligt skyddskrav 1 eller 2, kännetecknat av att … 

4. Verktyg enligt något av skyddskraven 1-3, kännetecknat av att … 

 



 

 

Den här blanksidan är avsedd för bilder. Bildsidan har inget sidnummer.  


