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Nya spelregler
på marknaden
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Svara rätt på frågor, bluffa och satsa dina
pengar i rätt ögonblick – det är förutsättning-
arna för att vinna i ”Risky Business”, det
nystartade företaget Spel i Kubiks första spel. 

”En spegling av finansmarknaden”, säger
Magnus Persson, äldst i den syskontrio som
ligger bakom företaget.
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Syskontrion Persson i Göte-
borg var inte nöjda med de
brädspel som fanns på den
svenska marknaden, så de
startade ett eget speltillverk-
ningsföretag. Spel i Kubik
kommer ut med sitt första
spel, Risky Business, i slutet
av november. 

”Vi har alltid spelat myck-
et spel hemma, men vi var in-
te alltid nöjda med spelen och
reglerna, så vi började ändra
till våra egna regler. Till slut
kom vi på att vi kan ju lika
gärna göra våra egna spel om
vi ska hålla på och ändra hela
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tiden”, säger Magnus Pers-
son, äldst i syskontrion. 

Företagets första spel ”Ris-
ky Business” är byggt som en
frågesport, men har också
bluffmoment – det är inte all-
tid den som har flest rätt som
vinner. 

Satsa vid rätt tillfälle
Det gäller att svara rätt på så
många frågor som möjligt,
men också att våga satsa sina
pengar i rätt ögonblick, något
som syskontrion tycker
stämmer överens med
dagens finansvärld.
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”Spelet har drag av poker
och kräver samma risktagan-
de som man kan tvingas till
på finansmarknaden”, säger
Magnus Persson.

Har tagit studieuppehåll
Företaget tar nu så pass
mycket tid att Magnus Pers-
son har tagit studieuppehåll
för att sköta marknadsföring
och försäljning.

Att hitta återförsäljare som
vill köpa in produkter utan
distributör är svårt tycker
han, men syskonen har be-
stämt sig för att göra allt jobb
själva. Den största återförsäl-
jaren just nu kommer att bli
Akademibokhandeln, men
företaget ska även försöka
sälja spelet via internetbuti-
ker. 

Förhoppningarna inför
försäljningsstarten i novem-

ber är att spelet ska sälja så
pass bra att företaget kan
utöka sin marknad och
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även börja tillverka spel för
Norge, Danmark, Finland
och Tyskland. 

”Om Risky Business säljer
bra vill vi satsa vidare på Nor-
den. Och vi har redan fler
spelidéer på gång inför nästa
år”, säger Magnus Persson.
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Studenter alla tre
� Syskonen Persson kommer
allihop ursprungligen från
Karlskrona:
� Elin Persson, 19, studerar till
byggingenjör på Chalmers tek-
niska högskola.
� Gustav Persson, 22, stude-
rar it på Chalmers.
� Magnus Persson, 25, stude-
rar på Handelshögskolan 
i Göteborg.
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VÅGAR SATSA. Sysko-
nen Gustav, Magnus och
Elin Persson har fått ut
sitt första spel, Risky 
Business, på marknaden.
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