
 
 

Pressmeddelande 

Göteborg, 13 maj 2022 

Mindforce tar in 28 MSEK för att utveckla spel i kampen mot 
psykisk ohälsa 
 

Mindforce Game Lab AB (”Mindforce”) tar in 28 MSEK i nytt kapital för att genomföra kliniska 
prövningar med bolagets första CE-märkta mobilspel Fig. Huvudinvesterare i nyemissionen är 
Colibri Ventures och First Venture samt befintliga delägarna Kung Fu Invest och Partnerinvest 
Norr. Colibri Ventures tar även plats i styrelsen. 

Mindforce utvecklar framtidens behandlingsmetod mot psykisk ohälsa, genom att ta fram 
digitala terapier som kan kombineras med patienters medicinering. Beteendevetenskap, 
underhållning och gamification ligger till grund för mobilspelet Fig, som syftar till att skapa 
sunda rutiner och förändra beteendemönster. Ambitionen är att öka effekten av 
behandlingen, stärka psykiskt välmående och i förlängningen reducera kostnader inom 
vården. Idén baseras på forskning av Emma Lundberg, professor på KTH och Stanford 
University samt medgrundare av Mindforce. 

Psykisk hälsa är viktigare än någonsin. Antalet människor som diagnostiserats med psykiska 
sjukdomar är på historiskt höga nivåer. Samtidigt finns en enorm problematik i att ungefär 
varannan person inte följer medicineringsplanen som deras läkare föreskrivit. Det finns 
därför ett stort otillfredsställt medicinskt behov att öka följsamhet till medicinering. Och 
därigenom öka effekten av nuvarande standardbehandling. 

Mindforce har lyckats visa på en markant förbättring av patienters följsamhet till 
medicinering, genom att spela Fig. Med hjälp av det tillförskaffade kapitalet, kommer 
företaget genomföra ett flertal kliniska prövningar med fokus på depression och bipolär 
sjukdom, för att ytterligare utveckla Fig. 

"Vi är väldigt stolta över att ha säkerställt denna nyemission. Mindforce går in i en ny fas med 
nya möjligheter. Vi ser fram emot att genomföra ett kliniskt program med Fig som en del av 
behandling och stöd för människor med depression och bipolär sjukdom. Och vi välkomnar 
Colibri Ventures och First Venture som nya aktieägare på resan framåt,” säger Anders Rabbe, 
VD på Mindforce. 

Colibri Ventures, största investeraren i nyemissionen, kommer även att ta plats i Mindforces 
styrelse. 

”Vi ser en väldigt stor potential i Mindforce, som ligger helt rätt i tiden. Mindforces idé och 
produkt kompletterar nuvarande behandlingsformer på ett effektivt och innovativt sätt. Jag 
är imponerad över hur Mindforce på kort tid lyckats bygga ett så pass erfaret team, som vi på 
sikt tror kommer leverera unika lösningar för en rad sjukdomsområden. Vi ser fram emot att 
vara med och stötta Mindforce i denna spännande resa,” säger Fredrik Dahl, partner på 
Colibri Ventures. 
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Om Mindforce Game Lab 

Mindforce Game Lab utvecklar en portfölj av digitala terapier som utnyttjar spelteknologi. 
Bolagets första produkt (Fig) är ett mobilspel som riktar in sig på mental hälsa - bipolär 
sjukdom och depression. Mindforce riktar i första hand in sig på den svenska och 
amerikanska marknaden och kommer genomföra kliniska studier på båda marknaderna 
under kommande år.  
 
Mindforce har kontor i Göteborg och Skellefteå och har ett erfaret team med 
spetskompetens inom spelutveckling, användardesign och genomförandet av kliniska studier.  
 
 
För mer information se: www.mindforcegamelab.com  
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