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Jesper Almén, 
testreporter

Så här testade vi:
5 spelgrupper med 4–8  

spelare testade 24 spel- 
nyheter i familjespelskate-
gorin. Av dem valdes de tio 
bästa ut. 

Testgrupperna har bestått  
av spelare i åldrarna 7–71 år.

Spelen är bedömda efter 
spelglädje, svårighet och  
nytänkande.

Betygsskalan är 1 till 5 där 
5 är bäst.

Namn

Företag

Pris

Ålder

Antal spelare

Speltid

Vad går det 
ut på?

 
 
 
 
 
 
 
Kommentar

 

Totalbetyg 

Hit the hat

Leksam

249 kr

Från 4 år

2–4

20 min

Färgglada hattar 
läggs ut på bordet. 
Rulla 3 tärningar och 
kombinera dem för att 
se vilken hatt du ska 
fånga. Var först med 
att fånga hatten med 
hjälp av flugsmällan 
med sugkopp. 

Fartfyllt med lagom 
stressfaktor. Roligast 
för de yngsta men 
även vuxna får i gång 
adrenalinet.

Real or fake

Alga

349 kr

Från 10 år

3–5

1 timme

Köp och samla på 
kortserier med konst, 
antikviteter eller andra 
samlarobjekt. Bjud på 
auktion men se upp, 
samlingarna kan vara 
förfalskningar. Spelet 
fanns tidigare under 
namnet Speculation.

Ovisst fram till sista 
spelrundan. Annor-
lunda finansspel med 
bra blandning av tur 
och skicklighet. 

Familje Alias

Tactic

279 kr

Från 7 år

3–8

45 min

Beskriv ord och 
företeelser med sy-
nonymer. Barn och 
vuxna läser från olika 
korthögar. De vuxna 
måste utföra kna-
siga rörelser eller ljud 
medan de beskriver 
orden.

Lyckad familjevariant. 
Att de vuxna måste 
grimasera eller hoppa 
på ett ben höjer un-
derhållningsvärdet.

Buuuh!

Bergsala Enigma

349 kr

Från 5 år

2–4

15–25 min

Flytta mjölsäckar 
från kvarnhjulet inne 
i kvarnen till ditt bo. 
Om kvarnhjulet snur-
rar kan kvarnspöket 
komma fram och 
skrämmas så din 
spelpjäs hoppar bort 
från spelplanen. 

Nervpirrande. När 
kommer spöket?  
Innovativ och snygg 
spelplan, dock ingen 
plats för taktik.

Boggle Flash

Hasbro

449 kr

Från 8 år

1 eller fler

5–30 min

Med de fem elektro-
niska små bokstavs-
brickorna kan man 
spela ett antal olika 
spelvarianter genom 
att skapa ord på tid. 
Brickorna talar själva 
om ifall ordet är  
korrekt.

Lätt och smidigt att ta 
med. Fungerar lika bra 
att spela ensam eller 
flera. Beroendefram-
kallande. 

Place

Spelmakarna

420 kr

Från 15 år

2–6 eller fler i lag

45 min

Placera ut foton rätt 
på världskartan och 
svara därefter på frågor 
i olika kategorier. Det 
gäller att hela tiden 
hänga med för man 
kan få chans att svara 
igen på frågor någon 
annan missat tidigare.

Snygg design och ny 
originell spelidé.  
Perfekt för familjen 
med tonårsbarn.  
Årets dark horse. 

Ryktet går

Användbart Litet Företag

449 kr

Från 12 år

4–8

30–45 min

En ritvariant av viskle-
ken. Spelarna ska rita 
en bild till en text och 
sedan skicka vidare 
blocket till nästa som 
ska skriva vad det före-
ställer. Gissar man rätt 
får både gissare och 
skrivare poäng.

Många skratt! Kräver 
inga konstnärliga ta-
langer, snarare uppfin-
ningsrikedom. Plus för 
suddbara rit/skrivblock.

A la carte

Magtoys

399 kr

Från 8 år

2–4

30–45 min

Bli mästerkock genom 
att blanda ingredienser, 
ha spisen på rätt värme 
och krydda måttligt ur 
burkarna. Förstör för 
motspelarna genom att 
ändra värmen på deras 
spisar. Flest godkända 
recept vinner.

Bakom ett krångligt re-
gelhäfte finns ett char-
migt spel som blandar 
tur, taktik och finmoto-
rik till en god soppa.  

Bezzerwizzer + 
Familj

Bezzervizzer Nordic Aps 
699 kr

Från 8 år

2–4 eller fler i lag

1 timme

Ett klassiskt frågespel 
som utökats med flera 
nya element. Hitta 
mönster, se på bilder, 
kom ihåg fakta ur be-
rättelser och spela låtar 
på xylofon. Frågorna är 
anpassade efter både 
vuxna och barn.

Ett riktigt familjespel! 
Alla runt bordet var en-
gagerade och fick chans 
att glänsa på något. 
Omväxlande och roligt!

Köpställen, sidan 80

Hollywood

Magtoys

399 kr

Från 10 år

2–5

45 min

Som filmproducent 
ska du samla manus, 
filmmusik, fotograf 
och stjärnskådisar 
för att göra succéfil-
mer som ska få stora 
priser. 

 
 
Ett lättsamt strate-
gispel med djup och 
humoristiskt tema.

”Känslan av att sitta 
tillsammans runt köks-
bordet med ett trevligt 

spel är svår att slå.”


