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Den fria uppfinnaren – Svenska Uppfinnareföreningen

Tina Yildirim kom till Sverige 2010 för sin 
mans skull. Hon lämnade allt i Slovenien 
och började om från början. Det var inte 
lätt, men hon är en entreprenör i själ  
och hjärta. Två år senare deltog hon  
i SKAPA Framtidens Innovatör och lycka-
des få tredjepriset. Nu sitter hon i juryn för 
SKAPA och ska välja vilka av de bästa upp-
finnare i Sverige som ska premieras, precis 
som juryn 2012 valde henne. 

Vad betydde SKAPA-priset för dig?
– SKAPA är en ansedd tävling, om vi lyckades vinna 
skulle det öka vår publicitet och trovärdighet. Vi hade 
tur och kom på tredje plats i SKAPA Framtidens Inno-
vatör 2012. När jag ser tillbaka i dag på utmärkelsen 
gav det mer än vi förväntade oss när vi ansökte. Vårt 
lilla team var mycket stolta över att förknippas med 
SKAPA. Jag tror, uppriktigt sagt, att SKAPA hjälper 
uppfinnare med exponering, ökad trovärdigheten och 
intressanta affärsmöjligheter i Sverige och utomlands.

Hur kom du på idén?
– Jag har varit uppfinnare och entreprenör hela mitt liv. 
Efter att jag flyttat till Sverige startade jag ett skalbart 
IT-företag. Jag hade forskat en del i Kanada under 2009 
om prestation och målsättning. Så jag bestämde mig 
för att använda den kunskapen och med hjälp av bra 

människor omkring mig grundade jag InvivoPlay - ett 
nätbaserat spel för att uppnå mål och leva ett bättre 
lyckligare liv.

Vad fick dig att gå vidare med spelet?  
– Får jag en bra idé vill jag förverkliga den. Naturligtvis 
gjorde jag först en hel del marknadsundersökningar 
och pratade med många experter från industrin om 
min idé. Var den genomförbar och låg den i linje med de 
populära trenderna?

Vad vill du göra i framtiden?
– Jag känner att det är dags att göra något annat. Just nu 
har jag fokus på min familj. I februari födde jag en fan-
tastisk liten flicka, Arianna, som verkligen vet hur hon 
ska hålla mig sysselsatt. Därför arbetar jag inte med 
InvivoPlay. Å andra sidan är jag involverad i ett IT-in-
vestmentbolag där jag ansvarar för affärsutveckling. 
I framtiden tänker jag fokusera på det. Jag vill hjälpa 
entreprenörer utveckla sina idéer genom att dela med 
mig av min erfarenhet och mitt internationella nätverk.

Kan alla bli uppfinnare om de vill?
– Jag tror att många människor är uppfinnare, de vet 
bara inte om det. Vi löser problem varje dag, hittar 
fyndiga sätt att göra saker som är bättre, enklare och 
snabbare. Jag tror att många har en potential att hjälpa 
andra, men alla tänker inte på lösningarna som uppfin-
ningar. SKAPA uppmuntrar dem att göra det och dela 
med sig.

Morgondagens
uppfinnare

Tina Yildirim
Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två 
företag, artistförmedling inom musik och 
InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande 
genom att koppla ihop användare med coacher
Utbildning: Magisterexamen Strategisk mark-
nadsföring, kandidatexamen Företagsekonomi, 
studerade i Slovenien och Kanada
Utmärkelser: SKAPA Framtidens Innovatör 
(Skåne) 2012, IT-entreprenörer 2013 (12:a), 
Uppstickarna 2013 (Varma listan)
Patent: Ett stearinljus med budskap som syns 
ett par minuter efter ljuset tänds
Familj: Gift med Deniz, dottern Arianna, bor  
i Lund dit de flyttade för tre år sedan
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Den fria uppfinnaren – Svenska Uppfinnareföreningen

Den fria uppfinnaren 
och uppfinningarna
Det är inte lätt att beskriva en grupp av 
människor. Alla är ju olika på sitt sätt. Om upp-
finnare finns många förutfattade meningar. En är 
att de är ensamma genier som sitter kammaren 
och tänker. Håkan Lans kanske är en modern ikon. 
Sveriges mest kända nu levande uppfinnare och 
medlem i Svenska Uppfinnareföreningen.

Myten om det ensamma geniet har – som väl 
är – mist sin gloria. För hur tråkigt är det inte att 
vara ensam? I gemenskapen i uppfinnarefören-
ingar utvecklar fristående uppfinnare sina idéer 
till uppfinningar. Idéer som den svenska välfärden 
faktiskt delvis bygger på. 

Bakom flera av de svenska världsinnovatio-
nerna står medlemmar i Svenska Uppfinnare-
föreningen, du kan läsa om några av dem här. En 
förklaring är att föreningen vilar på en lång och 
stolt tradition ända sedan 1886 då den bildades 
som världens första uppfinnareförening. Men den 
är inte förpassad till historien utan är i dag en 
högst vital förening med ambitionen att förbli det 
för många generationer uppfinnare framöver. 

Om ångturbinen uppfunnen av medlemmen 
Gustaf de Laval slog världen med häpnad på 
1880-talet, så är det dagens medlemmar som slår 
oss med häpnad. Passionerade och modiga har 
de tagit sin idé till en innovation, trots att de har 
sämre förutsättningar än Gustaf de Laval hade. 
Många medlemmar i Svenska Uppfinnarefören-
ingen arbetar oförtrutet med att skydda uppfin-
ningarna, finansiera utvecklingen av dem och göra 
dem kända i slott och koja. 

Bakom varje stor uppfinning som du kan läsa 
om i dag ligger många år av hårt arbete och miss-
lyckanden. För när de flesta bara ser en miss, ser 
kreativa människor något nytt. Något att bygga en 
uppfinning på.

Maximer för den fria uppfinnaren  
baserade på forskning och  
beprövad erfarenhet
Om marknaden: Bedömningen är sällan grundad 
i noggrann analys av barriärer för att nå markna-
den
Om miljöförankring: Aktiv kommunikation med 
aktörer på marknaden är A och O
Om val av kunder: Få med drömkunden tidigt i 
projektet
Om möjligheten att på förhand plocka ut vin-
nare: Det är svårt
Om uppfinnaren och stödsystemen: Stödsystem 
finns, men uppfinnaren kan sällan använda dem 
fullt ut
Om efterfrågestyrd eller teknikdriven: Efter-
frågestyrda innovationsprojekt lyckas oftare än 
teknikdrivna
Om akademin och världen utanför: Akademin är 
bäst på att utbilda människor som senare kan bli 
patenterande uppfinnare
Om affärsänglar: Efter familjen och vännerna är 
affärsänglarna den viktigaste kapitalkällan
Om uppfinnarens drivkraft: Drivkraften är 
snarare teknik- och lösningsdriven än marknads-
rationell
Om samhällsbetydelsen: Fristående uppfinnare 
är strategiskt viktiga för samhället
 
Källa: Uppfinningars betydelse för Sverige,  
Per Frankelius & Charlotte Norrman, Linköpings 
universitet, Vinnova VR 2013:03








