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Inledning 
Spelproblem i Japan 
Fokus i denna text är problem med spel om pengar1 i en japansk kontext. 
Genom berättelser från intervjuer med spelare som har sökt hjälp 
beskrivs erfarenheter av lockelsen och skammen med ett överdrivet 
pachinko- och pachislotspelande. Japan har tidigare beskrivits som ett 
himmelrike på jorden för spel om pengar.2 Det är också ett av de länder i 
världen som har högst andel av befolkningen med allvarliga spelproblem3 
med omfattande negativa ekonomiska, sociala och hälsomässiga konse- 
kvenser för spelare och deras anhöriga.4 Även om spel om pengar gene- 
rellt är olagligt i Japan tillåts lotterier och visst spel på hästkapplöpning 
och cykel-, båt- och motorcykeltävlingar.5 Men det saknas reglering av 

                                            
1 Spel om pengar kan definieras som en ritualiserad och risktagande aktivitet som inne- 
fattar satsning av pengar för att vinna mer än vad som ursprungligen satsats (Reith 2002 
ur Manzenreiter, 2013, s. 285). 
2 Manzenreiter (2013), s. 283. 
3 Mori och Goto (2020), s. 232 och Ino, Iyama och Takahashi (2020), s. 231. I texten 
används termen ”spelproblem” genomgående, om inte annat anges av någon av intervju- 
personerna, i ett brett hänseende för att beskriva hela spektrumet från enstaka till 
omfattande negativa konsekvenser av överdrivet spel om pengar. I den internationella 
sjukdomsklassifikationen (ICD-11) som tas fram av Världshälsoorganisationen (WHO) 
karakteriseras ”gambling disorder” (på svenska ”spelberoende” eller ”hasardspelsyndrom”) 
som frekventa och upprepade spelepisoder som uttrycks genom av kontrollförlust, prio- 
ritering av spelandet framför andra aktiviteter och fortsatt spelande trots negativa konse- 
kvenser. Vad som definierar spelproblem är i hög grad subjektivt och kontextbundet, se 
t.ex. Samuelsson, Wennberg och Sundqvist (2019), s. 156.  
4 Moriyama (2016), s. 1167.  
5 Mori och Goto (2020), s. 232. Enligt den japanska lagstiftningen (artikel 185, Penal code 
act no. 45 of 1907) kan en person som spelar om pengar bestraffas med böter upp till 
motsvarande 40 000 kronor. Regeln gäller dock inte om spelandet sker i underhållande 
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det spelande som inbringar mest skadeverkningar. Pachinko- och pachi- 
slotspelande är den största fritidsaktiviteten i landet och består av en slags 
flipperliknande elektroniska spelautomater med spelhallar överallt i 
storstäderna.6  
 Eftersom utbytet mellan priser och pengar sker av en tredje part, defi- 
nieras pachinko som underhållning (gaming) snarare än spel (gambling) i 
lagstiftningen. Reglering och begränsning av tillgängligheten uteblir där- 
med, vilket kan vara en bidragande orsak till att spelproblem är så vanligt 
förekommande i Japan.7 Även om industrin har minskat något under se- 
nare år till förmån för onlinespelande, spelar fortfarande ungefär 9 miljo- 
joner japanska invånare pachinko, vilket genererade motsvarande 1,7 bil- 
joner kronor under 2018.8 Japan har fler spelmaskiner än något annat land 
i världen (4,3 miljoner, jämfört med tvåan USA som har ca 800 000 spel- 
maskiner) och sektorn anställer över 300 000 personer.9  
 Det finns således starka ekonomiska intressen för att pachinko- 
spelande ska vara fortsatt lagligt, trots avsevärda negativa konsekvenser på 
individ- och familjenivå. Den första nationella befolkningsundersökningen 
visade att 9 procent av vuxna män och nästan 2 procent av vuxna 
kvinnor hade allvarliga spelproblem,10 och att 90 procent av dem spelade 
pachinko.11 De allvarligaste konsekvenserna av spelproblem i Japan är so- 
cial isolering, arbetslöshet, psykisk ohälsa, kriminalitet,12 personliga kon- 
                                                                                                           
syfte. En person som spelar om pengar vanemässigt (artikel 186) kan bestraffas med fän- 
gelse upp till tre år.  
6 Manzenreiter (2013), s. 283. Pachinko liknar flipperspel där stålkulor rör sig i olika 
banor och kan få fler kulor att frigöras. Pachislot är snabbare och liknar en elektronisk 
spelmaskin där spelaren kan trycka på knappar för att få hjulen att sluta snurra. Ju fler 
kulor spelaren får, desto högre värde på det pris som utväxlas. Priserna utgörs av olika 
varor (som pennor, tändare, elektronik eller ”specialpriser”) som utbyts mot pengar i 
närliggande butiker (keihin kokan-jo), se Roberts och Johnson (2016) för en mer utförlig 
beskrivning. Även om både pachinko och pachislot avses i texten, benämns företeelsen 
hädanefter för enkelhetens skull som pachinkospelande.  
7 Komoto (2014), s. 605.  
8 Japan Productivity Center (2019), s. 1.  
9 Gaming Technologies Association (2018), s. 8.  
10 Även om det är svårt att mäta spelproblem i befolkningen, eftersom svarsfrekvensen 
ofta är låg, står det klart att andelen är avsevärt högre i Japan jämfört med många andra 
länder. 
11 Toyama m.fl. (2014), s. i1. 
12 Moriyama (2016), s. 1167. 
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kurser och självmord.13 Det finns också en stark koppling mellan spelpro- 
blem och hemlöshet.14 Att det företrädesvis är män som har spelproblem 
kan delvis relateras till den stress och den alienation som kan upplevas 
som resultat av de strukturella och ekonomiska förändringar som skett på 
arbetsmarknaden under senare år.15  
 
Förutsättningar för hjälpsökande 
De senaste årtiondenas ekonomiska nedgångar och den åldrande befolkn- 
ningen har medfört stora utmaningar för det japanska samhället. Anställ- 
ningsvillkoren har försämrats sedan 1990-talet, hushållen fått mindre pen- 
gar att röra sig med och socialförsäkringssystemen blivit mer instabila.16 
Tidigare erbjöd privata företag sina anställda och deras familjer social 
trygghet genom långsiktiga anställningar med försäkringar och pensioner, 
något som begränsades i och med den ekonomiska nedgången. I avsaknad 
av ett offentligt välfärdssystem, har fattigdomen och den sociala otrygghe- 
ten ökat. Familjesystemet utmanas även i och med att en högre andel av 
befolkningen väljer att inte gifta sig och skilsmässorna ökar. Japanska 
medborgare slits mellan en längtan efter att självförverkliga sig (indivi- 
dualisering) och samtidigt ha en säker anställning (trygghet).17  
 Den japanska välfärdsstaten karakteriseras av en hög andel privat 
sjukvård och en förväntan på att familjemedlemmar och släktingar ska ta 
ansvar för sina medlemmar. Stöd från staten ska erbjudas först då familjen 
eller ideella krafter inte räcker till.18 Offentligt stöd i form av bistånd till 
försörjning, bostad eller behandling kan därmed bli aktuellt först som en 
sista utväg då en person har uttömt alla andra möjligheter. Om en person 
har behov av stöd, har personens sammanboende, föräldrar, barn och sys- 
kon skyldigheter att tillgodose behoven.19 Personens hushåll blir föremål 
för en behovsprövning där de som ingår i hushållet först måste sälja alla 

                                            
13 Tanabe (2010), s. 223. Se även Fiori m.fl. (2015).  
14 Takano m.fl. (2020), s. 29.  
15 Takiguchi och Rosenthal (2011), s. 3. 
16 Manzenreiter (2013), s. 284. 
17 Suzuki m.fl. (2010), s. 527.  
18 Esping-Andersen (1997), s. 182. 
19 Saraceno (2016), s. 319. Se artikel 730 i kapitel 1 av den japanska civillagen:”Lineal rela- 
tives by blood and the relatives living together shall mutually cooperate.”  



 28 

tillgångar innan det kan bli aktuellt med bistånd.20 Till skillnad från 
behandling för alkoholproblem, ingår inte behandling för spelproblem i 
den nationella sjukvårdsförsäkringen. Behandling för spelproblem erbjuds 
på vissa sjukhus och hos privata terapeuter. Det första behandlingscentret 
specifikt för spelproblem öppnades 2000 i Yokohama, där gruppbehand- 
ling leddes av personer med tidigare spelproblem. Deltagarna uppmuntras 
att regelbundet närvara vid Gamblers Anonymous-möten (GA) och an- 
höriga erbjuds stödjande seminarier. I pachinkosalongerna finns annonser 
till en nationell hjälplinje dit spelare kan ringa för att få information om 
självhjälpsmöten och mottagningar att vända sig till.21 Det saknas dock 
mottagningar på många håll i landet, och det råder stor brist på personal 
inom hälso- och sjukvården med kompetens att behandla spelproblem.22  
 I Japan finns en lång tradition av ideella organisationer för att stödja 
personer med olika funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Själv- 
hjälpsgrupper för personer med beroendeproblematik är dock en senare 
företeelse. Den första stödgruppen för personer med alkoholproblem bil- 
dades i Tokyo på 1950-talet med inspiration från den amerikanska rörel- 
sen Alcoholics Anonymous.23 Under 1980-talet startades flera tolvstegs- 
inriktade stödgrupper inriktade mot beroendeproblematik, inklusive 
Gamblers Anonymous (GA; 1989)24, och senare Gam-Anon (1991) för 
anhöriga.25 De tolv stegen och traditionerna har anpassats till en japansk 
kontext genom att utformas som mindre konfrontativa. För några år 
sedan fanns det 162 GA-grupper i Japan.26 
 
Ansvar, skam, skuld och stigma vid spelproblem 
Psykisk ohälsa och olika former av beroendeproblem är starkt förknip- 
pade med skam och stigma.27 Historiskt har en moralisk syn på spel om 
pengar varit rådande, där spelandet betraktats som en synd, ett hot mot 

                                            
20 Se National Institute of Population and Social Security Research (2019), s. 51. 
21 Takiguchi och Rosenthal (2011), s. 10. 
22 Moriyama (2016), s. 1167 och Tomida och Ryuichi 2020-01-12.  
23 Oka (2013), s. 219-221. 
24 Takiguchi och Rosenthal (2011), s. 11.  
25 Oka 2013), s. 222. 
26 Moriyama (2016), s. 1167. 
27 Se t.ex. Room (2005), s. 150 och Noriko (2018-01-04).  
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arbetsmoralen eller tecken på karaktärssvaghet hos den enskilde.28 I likhet 
med många andra avvikande beteenden har spelproblem under den 
senare delen av 1900-talet blivit föremål för en medikaliseringsprocess, 
där personer som uppvisar ett överdrivet spelande istället uppfattas som 
tvångsmässiga, beroende, patologiska och sjuka.29 Den medicinska synen 
innebär också en åtskillnad mellan ”den patologiska spelaren” och ”den 
kontrollerade spelaren” där den förre kan bli föremål för behandlande 
interventioner och den senare fortsätta att spela, utan att det medför någ- 
ra begränsningar för spelindustrin.30 Enligt en klassisk medicinsk modell 
skulle spelaren varken betraktas som ansvarig för eller skyldig över sitt 
beteende, utan snarare som offer för en sjukdom.31  
 Under det senmoderna samhället32 har dock synen på ansvar i den 
medicinska diskursen breddats till att betrakta personer med spelproblem 
som konsumenter ansvariga för sina egna beslut på marknaden.33 I takt 
med att samhället och spelindustrin globaliserats, liberaliserats och stater- 
nas möjligheter att reglera spel om pengar minskats, ställs nu höga krav 
på individen att reglera sig själv. Den enskilde måste då ta ansvaret för att 
balansera mellan underhållningen som spelandet kan medföra och en akt- 
sam medvetenhet om riskerna – och därmed ständigt utöva lämpliga 
nivåer av självbehärskning. Den enskilda konsumenten förväntas kontrol- 
lera sitt beteende genom rationella, självbegränsande och informerade val. 
Dessa värderingar står dock i skarp kontrast till den medicinska beskriv- 
ningen av den patologiska spelarens tvångsmässighet och kontrollförlust, 
och utgör en omöjlig ekvation som bidrar till skam och skuld hos den 
enskilde som misslyckas med att spela kontrollerat.34  
                                            
28 Rosecrance (1985), s. 275-276.  
29 Campbell och Smith (2003), s. 122. 
30 Reith (2007), s. 47. 
31 Se t.ex. Brickman m.fl. (1982), s. 368.  
32 Det senmoderna samhället kännetecknas enligt Anthony Giddens (1997, s. 26-32) av 
föränderlighet, en åtskillnad i tid och rum orsakad av globalisering och teknologins ut- 
veckling, urholkning av sociala institutioner, hög tilltro till expertsystem och en för- 
väntan att enskilda individer ska omforma sina identiteter i förhållande till det omgivan- 
de samhället och sina sociala relationer. Det senmoderna samhället karakteriseras också 
av att de enskilda individerna ständigt är medvetna om och kalkylerar med olika risker 
(Beck 1992, s. 106 ).  
33 Reith (2008), s. 150. 
34 Reith (2007), s. 42-43.  
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Skam är en komplex känsla med flera innebörder, som kan röra sig på en 
skala från pinsamhet till förödmjukelse och förknippas ofta med misslyc- 
kande och negativ självbild.35 Skammen påverkar all interaktion i moder- 
na samhällen och fyller funktionen att kontrollera våra beteenden – den 
ingjuter en ansvarsplikt i oss hur vi ska bete oss gentemot vår omgiv- 
ning.36 I litteraturen baserar sig distinktionen mellan skuld och skam på 
individens självbild och hur vi uppfattas av andra. Medan skam handlar 
om den enskildes karaktär och överträdelser av kulturella och sociala nor- 
mer (”jag är en dålig person”), är skuld snarare relaterat till våra handlin- 
gar, att vi agerar i strid mot våra värderingar (”jag gjorde en dum sak”).37 
När det gäller skam uppfattas ”de andra” som betraktare eller publik, 
medan när det gäller skuld uppfattas de istället som offer eller drabbade 
av ens handlande.38 Skamkänslor framkallas således när ens brister avslöjas 
för andra och blir resultatet av andras fördömanden (oavsett om de är 
verkliga eller en föreställning). Skulden å andra sidan kommer från ens 
eget fördömande av sig själv, exempelvis när man agerar i strid mot sin 
egen självbild.39 
 Den japanska kulturen benämns ofta i litteraturen som särskilt präg- 
lad av skam40 och en rädsla för att tappa ansiktet.41 Skuld och skam i den 
japanska kontexten tycks ha en stark relationell karaktär och som fram- 
träder när en person misslyckas med att uppfylla sina förpliktelser och 
åtaganden gentemot familjen.42 I en studie där förekomsten av skam jäm- 
                                            
35 Thomas m.fl. (2020), s. 623.  
36 Rose (2000), s. 324.  
37 Miceli och Castelfranchia (2018), s. 706, se även Lewis (1971).   
38 Lebra (1983), s. 196.  
39 Tangney (2002), s. 1493.  
40 Se t. ex. Scheff (2013), s. 115. Språk och kulturella föreställningar påverkar ords bety- 
delser, varför det är vanskligt att översätta fenomen som känslor mellan olika samman- 
hang (Thomas m.fl. 2020, s. 634). Gian Marco Farese (2016, s. 32) menar att det är fel- 
aktigt att översätta de japanska termerna ‘haji’(恥) till skam och ‘hazukashii’ till pinsam- 
het och att begreppen reflekterar olika känslor specifika för det japanska språket. 
41 Goffman (1955), s. 213. 
42 Se Song (2009), s. iv-v. Uppdelningen av olika kulturer i skam- respektive skuld- 
orienterade sådana kan härledas till den amerikanska kulturantropologen Ruth Benedict. 
Hon publicerade 1946 studien The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese 
Culture som varit inflytelserik i beskrivandet av Japan som en utpräglad skamkultur i 
kontrast till den amerikanska skuldkulturen. Blomman krysantemum ska symbolisera 
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förts mellan Japan och Australien, konstaterades att skammens intensitet 
var avsevärt högre bland japanska respondenter och att den i stor 
utsträckning handlade om en besvikelse över att ”ha förlorat den jag trod- 
de jag var, gentemot mig själv och andra”.43 Det tycks i japansk kultur fin- 
nas en stark medvetenhet om och rädsla för att oönskade, okontrollerade 
sidor av jaget ska avslöjas inför andra.44 Skam och skuld kan dock inte 
särskiljas, utan är intimt sammankopplade med varandra och upplevs 
vanligtvis samtidigt. På samma sätt kan inte heller den enskilde och den 
interaktion den befinner sig i skiljas åt, eftersom medvetenheten balanse- 
rar mellan vad vi vill visa upp inför omvärlden (omote = framsida, det 
offentliga jaget) och vad som döljs inför omvärlden (ura = baksida, det 
privata jaget).45 
 Skam orsakad av överträdelser mot sociala och kulturella normer kan 
leda till stigma. Stigma kan definieras som en social process som äger rum 
när enskilda blir nedvärderade eller misskrediterade i ett sammanhang på 
grund av upplevda negativa egenskaper, beteenden eller sociala identite- 
ter som diskvalificerar dem från att bli socialt accepterade.46 En åtskillnad 
brukar göras mellan offentligt stigma som handlar om samhällets reaktio- 
ner, fördömanden och formerandet av negativa stereotyper gentemot per- 
soner i det stigmatiserade tillståndet, och självstigma, där den enskilde 
internaliserar de stigmatiserande attityderna med försämrat självförtroen- 
de som följd.47  
 Människor med missbruks- och beroendeproblematik utsätts ofta för 
stigmatiserande processer genom social kontroll från anhöriga och vänner 
och kategoriseringar och beslut inom sjukvård och myndigheter.48 Per- 
soner med spelproblem har ofta en negativ självbild som tar sig uttryck i 
lågt självförtroende och minskad tilltro till sin förmåga att lösa situatio- 
nen. Självstigmatiserande attityder kan bestå av att vara besviken på sig 
själv, känna skam, förödmjukelse, skuld, svaghet, misslyckande, själv- 
                                                                                                           
den harmoniska och svärdet den fanatiska aspekten av japansk kultur (Iga 1986, s. xiii). 
Sedermera har Benedicts studie kritiserats för ett allt för stort förenklande av komplexa 
relationer och kulturella fenomen (Lebra 1983, s. 193 och Creighton, 1990, s. 279).  
43 Thomas m.fl. (2020), s. 624. 
44 Lebra (2004), s. 66.  
45 Doi (1986), s. 173. 
46 Goffman (1963), s. 3. 
47 Corrigan (2004), s. 618 och Link och Phelan (2001), s. 379.  
48 Room (2005), s. 143. 
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förakt, att de har sig själva att skylla och att de är sämre personer än de 
som kan kontrollera sitt spelande.49  
 Skammen och självstigmat ökar också i intensitet i takt med att spel- 
problemen förvärras, som exempelvis vid återfall. Spelproblem tycks av 
personer med spelproblem uppfattas som mer offentligt stigmatiserat än 
alkoholproblem, övervikt, schizofreni, depression och cancer, men min 
dre stigmatiserat än narkotikaproblem. Det offentliga stigmat kan innebä- 
ra att personer med spelproblem uppfattas av omgivningen som impul- 
siva, oansvariga, snåla, irrationella, antisociala, opålitliga och improdukti- 
va.50 Även om allmänheten uppvisar medlidande förekommer också ilska 
och misstänksamhet, och en önskan om att upprätthålla socialt avstånd 
till personer med spelproblem, vilket indikerar att skulden på problemet 
läggs på den som drabbas. Det är vanligt att personer med spelproblem 
rapporterar höga nivåer av stigma från sin omgivning i form av upplevda 
nedvärderande attityder och diskriminering och självstigma, låg självkäns- 
la och lågt självförtroende. Den huvudsakliga strategin för att hantera 
situationen är ofta att hemlighålla sina problem, av rädsla för att bli avslö- 
jad, dömd och diskriminerad av omgivningen och vårdpersonal. Den 
enskilde drar sig därför undan och undviker att söka stöd från sina anhö- 
riga eller inom vård och omsorg.51  
 Att spelproblem är förknippade med skam, skuld och stigma är såle- 
des inget unikt för Japan. Men att bli offentligt avslöjad för att ha begått 
brott eller lånat pengar på den svarta marknaden för att täcka upp sina 
spelskulder kan i Japan medföra en reell risk för att bli socialt utstött, 
inte bara för spelaren utan även för vederbörandes familjemedlemmar. 
Forskarna Naoko Takiguchi och Richard Rosenthal (2011, s. 9) beskriver 
ett fall då en fader avslöjats för att ha lånat pengar på den svarta mark- 
naden på grund av sitt spelande, vilket ledde till att hans dotters make 
begärde skilsmässa och fadern förbjöds att träffa sina barnbarn igen. Mån- 
ga japanska dagstidningar publicerar namnen på personer som arresterats 
för kriminella handlingar, vilket medför en rädsla för att familjens namn 
ska vanäras. Det råder en föreställning om att det är omöjligt att åter- 
hämta sig från psykisk ohälsa och att orsakerna hänger samman med en 
svag karaktär hos den som drabbas.52 Anhöriga till spelare kan uttrycka 
                                            
49 Carroll m.fl. (2013), s. 25 och Hing m.fl. (2015), s. 19.  
50 Hing m.fl. (2015), s. 71.  
51 Hing m.fl. (2016), s. 41-42.  
52 Se t. ex. Ando m.fl. (2013), s. 477-478. 
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rädsla för att det ska bli känt att deras anhöriga har spelproblem och 
därför förlora sina vänner eller vara tvungna att flytta till en annan stad. 
Skamkänslor och rädsla över att bli stigmatiserad leder således spelproble- 
men in i skuggorna.53  
 
Studiens syfte 
Sammanfattningsvis är den japanska situationen gällande spel om pengar 
intressant, så till vida att det saknas preventiva insatser för att minska det 
spelande som åsamkar mest skada. Samtidigt utgår välfärdssystemet från 
familjen som helhet och det finns ett omfattande stigma för den enskilde 
och dess anhöriga som är förknippat med de överträdelser som överdrivet 
spelande ofta leder till. Även om det finns studier med epidemiologiska 
eller psykiatriska perspektiv på spelproblem54, saknas i huvudsak studier 
med ett socialt perspektiv55 på andra språk än japanska och särskilt med 
fokus på berättelser från spelarna själva. Syftet med den här studien är att 
belysa spelproblem i en japansk kontext och att undersöka hur lockelsen 
och skammen med ett överdrivet pachinkospelande kan te sig för perso- 
ner som sökt hjälp inom självhjälpsgrupper eller i vårdsystemet. Mer spe- 
cifikt undersöks hur personer med spelproblem beskriver utvecklingen 
av sitt problem, hjälpsökandeprocessen och hur de förhåller sig till skam, 
skuld och stigma. Avslutningsvis diskuteras olika åtgärder för att minska 
skadeverkningarna av spel om pengar i Japan. 
 
Metod 
Datainsamling 
I följande avsnitt beskrivs hur datainsamlingen, intervjuerna och bearbet- 
ningen av materialet har gått till väga i genomförandet av studien. Mate- 
rialet till den här artikeln har samlats in under en vistelse i Japan i okto- 
ber och november 2019. Under vistelsen i Japan genomfördes gruppinter- 
vjuer med personer med spelproblem samt deltagande observationer vid 
två olika behandlingssessioner med totalt tjugo deltagare. Därmed har jag 
fått inblick i hur den praktiska behandlingsverksamheten för spelproblem 
kan se ut i tre olika sammanhang; en KBT-inriktad medicinsk psykiatrisk 
mottagning, en tolvstegsinriktad öppenvårdsverksamhet och en själv- 
hjälpsgrupp.  

                                            
53 Takiguchi och Rosenthal (2011), s. 10. 
54 T.ex. Yokomitsu m.fl. (2019).  
55 Se Takiguchi och Rosenthal (2011), s. 3.   
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Därutöver har jag intervjuat och samtalat med personal från olika verk- 
samheter inom sjukvård, behandling och civilsamhälle; tre socialarbetare, 
en läkare, en psykolog och fyra behandlare. Två framstående forskare och 
två doktorander inom fältet har intervjuats för att få en bredare insyn i 
välfärdssystemet och situationen för personer med spelproblem i Japan. 
Sammantaget har jag samlat in data via intervjuer, enkäter, studiebesök 
och observationer. Förberedelserna inför resan var mycket omfattande 
genom översättningar av intervjuguide och samtyckesformulär från sven- 
ska till engelska och sedan till japanska. Professor Naoko Takiguchi bistod 
med översättning av samtyckesinformationen och intervjuguiderna, till- 
träde till behandlingsverksamheterna, och agerade även tolk i intervju- 
situationerna.  
 
Intervjuer och bearbetning 
Det material som denna artikel grundar sig på består av data från två 
gruppintervjuer med totalt åtta deltagare, sju män och en kvinna, i ålders- 
spannet 30 till 60 år. Intervjuerna pågick i ungefär 1,5 timme vardera. 
Deltagarna rekryterades från ett behandlingscenter och en självhjälps- 
grupp. De fick information muntligen och skriftligen på japanska om att 
det var frivilligt att delta i studien, att de när som helst kunde avsluta sitt 
deltagande eller välja att inte svara på vissa frågor, att deras anonymitet 
bevaras i resultatredovisningen och att deras berättelser skulle komma att 
publiceras i vetenskapliga tidskrifter. När informerat samtycke inhämtats, 
gjordes ljudupptagningar av intervjuerna som sedan transkriberades och 
översattes från japanska till svenska med hjälp av en översättningsfirma. 
Eftersom intervjupersonerna använder talspråk, formulerade översättaren 
i vissa fall om meningar eller lade till ord för att göra berättelsen förstå- 
bar. Intervjumaterialet har därefter bearbetats genom en empiriskt nära 
narrativ analys med fokus på innehållet i det som framställs i den specifi- 
ka intervjusituationen, snarare än hur det sägs.56  
 De intervjuade delar generöst med sig av sina berättelser om spelpro- 
blem, något som de sannolikt beskrivit flera gånger tidigare i behandlings- 
och självhjälpsgruppsammanhang. Intervjumaterialet betraktas som berät- 
telser som formats av det som deltagarna velat dela med sig av, hur de vill 
beskriva sig själva och sina erfarenheter utifrån vad som är möjligt att säga 
i intervjusituationen och i den kulturella kontexten.57 I analysen har olika 

                                            
56 Jupp (2006), s. 186.  
57 Riessman Kohler (1993), s. 11.  
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teman utkristalliserats ur deltagarnas berättelser: 1) Spelandets funktion – 
spänningen, lockelsen och zonen, 2) Spelandets eskalation – kontrollförlusten 
och konsekvenserna, 3) Skammen, skulden och stigmat samt slutligen 4) Att 
söka hjälp – anhörigas roll. I resultatredovisningen nedan redovisas delta- 
garnas utsagor med hjälp av fingerade namn, och deras ålder anges med 
ett åldersspann, för att ge läsaren en känsla av personen men samtidigt 
bevara deltagarens anonymitet.  
 
Resultat  
Spelandets funktion – spänningen, lockelsen och zonen 
Det som framträder tydligt i berättelserna är att spelandet fyllt en viktig 
funktion i deltagarnas liv. Vad socialantropologen Per Binde (2013, s. 84) 
beskrivit som fem olika motiv kan vara mer eller mindre relevanta för 
olika spelare i olika skeden av livet: drömmen om att vinna storvinsten 
(bli ekonomiskt oberoende), sociala fördelar (en känsla av gemenskap och 
status), intellektuell utmaning (ett intresse och tillfälle att utveckla sin 
skicklighet), humörförändringar (spänning och avslappning för att undvi- 
ka tristess och oro) och slutligen chansen att vinna, som är kärnan i allt 
spel om pengar. I flera av de intervjuades fall inleddes spelandet med att 
de gick till en pachinkosalong för första gången tillsammans med en vän 
för att fira något; att de gått ut gymnasiet eller kommit in på universite- 
tet. Spelandet upplevdes till en början som roligt och avslappnande, gav 
en känsla av frihet och fick tiden att gå:  
 

Jag gick till pachinko efter avslutningsceremonin för att fira. Från 
den stunden tänkte jag att jag kunde göra som jag ville utan att 
någon kunde bli arg på mig. Jag spelade som mest varje dag. (...) I 
början var det jätteroligt och avslappnande. Jag mådde bättre av att 
spela. (...) När jag spelade pachinko för allra första gången, visste jag 
direkt att det passade mycket bra för mig och min personlighet och 
det kunde bli min livslånga hobby. (...) Jag hade ledig tid på var- 
dagarna, typ en timme eller två. Om jag bara väntade så kändes det 
jättelänge.  

 
Men om jag gick på pachinkosalongen, så gick en eller två timmar 
så fort. Därför var det ett perfekt sätt att fylla ut den lediga tiden. 
(...) Om något dåligt inträffade så blev jag sugen på att spela. När 
jag fyllde huvudet med pachinkodata så glömde jag bort proble- 
met. När en viss tid hade passerat, då kände jag mig lite lättad. 
Pachinko var roligt och lät mig glömma problem och jag tyckte att 
det inte fanns något bättre än pachinko. Om jag tänker tillbaka, 
tycker jag att det var dåligt. (Daiki, 30–40-årig man)  
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För Daiki fyllde spelandet således främst funktionen av att vara humör- 
förändrande – det hjälpte honom att glömma sina problem för en stund. 
För Yuki nedan gav vinsterna som spelandet inbringade till en början 
sociala fördelar – att han kunde unna sig lyxigare middagar och finare klä- 
der och bidrog till att höja hans status bland kollegor och vänner. Men 
det var också en tydlig verklighetsflykt, något som socialantropologen 
Natasha Dow Schüll (2012, s. 13) benämner som att ”hamna i zonen”:  
 

I pachinkosalongen är det mycket högt ljud och maskinerna blän- 
ker och glittrar överallt. När jag spelade så var jag mycket koncen- 
trerad och kunde vara ensam. Jag kunde glömma dåliga saker som 
hade hänt under dagen och kunde vara ensam. Innan jag började 
spela, bestämde jag hur mycket pengar jag skulle spendera. Men jag 
spelade oftare och spelade längre tid, något som resulterade i att 
det blev mer pengar. (Yuki, 40–50-årig man)  

 
Pachinkosalongerna är i Japan tillgängliga överallt i storstäderna och har 
generösa öppettider. Det öronbedövande ljudet, blinkandet och spel- 
maskinernas utformning bidrar till att stänga av tillvaron utanför. Spela- 
ren förlorar både tid och rum och fokuserar istället på spelet. Den zon 
som spelmaskinerna erbjuder innebär ett harmoniskt tillstånd där allt 
runt omkring, inklusive riskerna med spelet, försvinner. Spelaren spelar 
då inte för att vinna eller för att tävla mot andra spelare. Spelaren fort- 
sätter istället spela för att få stanna i zonen så länge som möjligt, något 
som uppmuntras genom spelmaskinens ständiga återkoppling.58 Parado- 
xen med zonen är att den erbjuder spelaren en känsla av kontroll i ett 
tillstånd utom kontroll.  
 Zonen kan även liknas vid vad psykologen Mihaly Csikszentmihalyi 
(1996. s. 110) benämnt som en upplevelse av ”flow” när den enskilde blir 
fullständigt fokuserad på en aktivitet, tiden stannar upp och alla obehag- 
liga aspekter av livet försvinner. Det rationella utanför löses upp, det 
rationella i stunden blir istället att fortsätta spela, något som även 
beskrivs av Aiko i citatet nedan. När hon var ung lärde hennes dåvarande 
pojkvän henne att spela pachinko, men när hon gifte sig och skaffade 
barn fanns det inte tid över till att spela. När barnen blivit större, hennes 
far gått bort och efterlämnat en summa pengar, var omständigheterna 
annorlunda och hon mindes spänningen med spelandet.  

  

                                            
58 Schüll (2012), s. 282.  
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Efter många år när jag blev typ 40, började jag spela på nytt. Barnen 
blev stora och jag tog hand om min gamla pappa då. Sedan när han 
dog så fick jag tid över och jag ärvde pengar av honom. Jag såg 
någon som spelade pachinko på TV och det påminde mig om 
spänningen när jag spelade. Efter detta spelade jag på lediga dagar 
eller efter jobbet. Det var mer än tre gånger i veckan. Jag jobbade 
då och så spelade jag för att lindra den dagliga stressen och jag var 
osams med barnen ofta, så då sökte jag mig någonstans där jag kun- 
de få vara i lugn och ro. Jag blev förtrollad av skärmen på maskinen 
och det var spännande. När spelet hade kommit igång så blev jag 
bekymmersfri och avslappnad. Ändå gick jag hem ledsen. (Aiko, 
50–60-årig kvinna) 

 
Aiko spelade för att lindra stressen i vardagen. Den förtrollande skärmen 
blev ett sätt att hantera oro och få en stunds respit från den problem- 
fyllda världen utanför. Den lättnad som zonen erbjöd blev dock kortvarig, 
för när hon gick hem var hon ledsen igen. För Riku började spelandet i 
hans ungdom med en kollega. Det var spänningen, utmaningen och kic- 
ken av att vinna som lockade honom.  
 

När jag var 22 år frågade min kollega om jag ville följa med honom 
och spela pachinko efter jobbet. Det var första gången jag spelade 
pachinko. Det var spänningen som jag tyckte om och prestationen 
när jag vann. Det var en mörk period i mitt liv och det är svårt att 
komma ihåg så det finns inte mer att säga. (…) När jag var liten 
hade jag en dålig hemmiljö och jag tyckte att det var mina för- 
äldrars fel. Jag var inte nöjd med mitt liv, hemmiljön, mig själv eller 
livsstilen. Sedan lärde jag mig att spela pachinko. När jag vann, fick 
jag mycket pengar och jag blev nöjd. Jag tänkte att om jag fortsatte 
vinna pengar, kunde mitt liv förändras och alla saker i mitt liv som 
jag inte var nöjd med skulle förändras. (Riku, 40–50-årig man) 

 
Spelandet fyllde för Riku en humörförändrande funktion för att fylla det 
tomrum som fanns i hans liv. Vinsterna som spelet stundtals inbringade 
gav honom hopp om att kunna förändra sin livssituation (drömmen om 
att vinna storvinsten). Istället kom spelandet successivt att ta över hans 
liv med omfattande negativa konsekvenser som följd. Sammanfattningsvis 
vittnar de intervjuade om att spelandet som till en början var till för att 
uppleva sociala fördelar, utmaningar och spänningen med att vinna pen- 
gar allt mer kommer att handla om ett sätt för att hamna i zonen och fly 
undan problemen i vardagen.  
 
Spelandets eskalering – kontrollförlusten och konsekvenserna 
Spelproblem tenderar att ta sig olika uttryck och har många likheter med 
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alkohol- och narkotikaproblem. En av likheterna består i att spelandet får 
en allt mer central roll i den enskildes liv och att personen i fråga trots 
ekonomiska, sociala och hälsomässiga negativa konsekvenser fortsätter 
med spelandet. Det som är karaktäristiskt för spel om pengar är dock att 
det åtminstone i teorin finns en möjlighet att vinna pengar och därmed 
vinna tillbaka tidigare förluster, och det är ofta vinsterna som sådana som 
genererar ytterligare kontrollförlust. Spelaren vill återuppleva känslan av 
att vinna stort. Efter hand beskriver många spelare att pengarna som såda- 
na förlorar sin betydelse och att de kan slappna av först när alla pengar är 
slut, när alla spelmöjligheter är uttömda. I Daikis berättelse framgår hur 
summorna han spenderade eskalerade över tid.  
 

Över tid ökade antalet speltimmar och insatsen oerhört. Jag kom- 
mer ihåg när jag spelade första gången så spenderade jag 3 000 yen. 
Men om man spelar oftare så fattar man att 3 000 yen försvinner 
på en sekund. När jag spelade som mest, så tog jag med mig 100 
000 yen varje gång. Om jag tyckte att det fanns en chans att vinna, 
så blev det 100 000 yen till. Jag kommer ihåg att en gång spende- 
rade jag 210 000 yen59 på en dag. (...) Till slut kunde jag inte fixa 
pengar från någonstans längre. (…) Ju mer jag försökte minska spe- 
landet, desto mer längtade jag efter det. Jag blev van vid att fly från 
problemen. Det var ett stort problem. (...) Jag visste inte något 
annat sätt att lösa problemen. (Daiki, 30–40-årig man) 

 
De intervjuade berättar om otaliga försök att på egen hand försöka min- 
ska spelandet – att begränsa speltiden, lämna kontokortet hemma, bara ta 
med sig en mindre summa pengar till salongen eller sysselsätta sig med 
annat. För Daiki blev roten till problemet (spelandet) det som han för- 
sökte lösa det med (mer spelande). Lockelsen att återuppleva den spän- 
ning som Aiko kände när hon vann första gången och en strävan efter att 
vinna tillbaka förlusterna bidrog till att spelandet ökade i omfattning.  
 

Jag kunde inte glömma spänningen när jag vann första gången. Jag 
tänkte att om jag hade spelat mer så skulle det kanske ha blivit 
mer pengar. När jag förlorade så ville jag vinna tillbaka pengarna. 
Jag kände alltid att jag klarar mig eller det ordnar sig men samtidigt 
visste jag också att det inte ordnar sig. Men jag fortsatte spela så 
länge som jag kunde få pengar. (…) Jag jobbade då men jag var inte 
säker om jag jobbade för att leva eller för att spela. (…) Jag spen- 
derade inte pengar på det viktigaste i livet, till exempel mat, hyra 
eller kläder utan prioriterade spelandet. Jag spenderade hela lönen 

                                            
59 Motsvarande ungefär 15 000 kronor.  
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på spelandet och undrade hur jag skulle överleva till nästa lön. Jag 
är kvinna så om jag har vetemjöl, så klarar jag mig på något sätt. Så 
jag köpte sådana saker, sedan klarade jag mig om jag hade vatten. 
Så levde jag. (…) Jag försökte gå dit bara på lediga dagar eller bara 
ibland som vanliga människor gör. Jag försökte sätta upp en budget 
för spelandet. Men jag lyckades inte. (Aiko, 50–60-årig kvinna) 

 
Aiko kom således att prioritera spelande framför det som hon upplevde 
som det viktigaste i livet. Trots att hon försökte begränsa sitt spelande 
lyckades hon inte. I intervjun berättar Riku nedan hur spelandet tog över- 
handen, på bekostnad av andra intressen och åtaganden i livet.   
 

Alla hobbys som jag hade försvann. Jag tyckte om att köra runt i 
bilen förut men intresset för det avtog. Jag tänkte gå på en konsert 
men det fanns en pachinko-salong på vägen dit och jag drogs in dit. 
Jag försökte på många olika sätt men det blev ändå spelandet till 
slut. I mitt fall ökade viljan att vinna stegvis, jag ville vinna mera 
och ville ha mer pengar. Eftersom mitt lån blev större så ville jag 
vinna mer. När jag hade fastnat i spelandet, så brydde jag mig inte 
om andra saker, till exempel att ta ansvar eller att göra andra 
vanliga saker. Jag ljög om så många saker och ingenting gick ihop. 
Jag brydde inte mig om hygienen heller och det blev bara fler och 
fler saker som jag inte brydde mig om. Innan jag spelade, brydde 
jag mig om hur jag såg ut och vad andra tyckte om mig.  
 
Men den känslan har försvunnit. När spelandet påverkade min var- 
dag, så blev jag desperat över att fixa det. Men jag trodde att om 
jag kunde vinna på pachinko och få mer pengar så skulle allt bli 
okej igen. Så blev det en ond cirkel. Jag stoppade ner mindre pen- 
gar i plånboken, hittade andra hobbys och bad familjen ta hand om 
mina pengar men jag lyckades aldrig. Det orsakade mycket pro- 
blem med pengar för min familj och mina kompisar. De betalade 
min mat och jag sålde deras saker för att få pengar. En gång sålde 
jag min systersons tv-spel. Han letade efter sitt spel men han hitta- 
de inte det. Jag visste inte hur jag skulle förklara det för en sex- 
åring. Det var dåligt gjort. (Riku, 50–60-årig man) 

 
I citatet ovan beskriver Riku hur han kämpar för att lösa situationen på 
olika sätt. Istället leder det honom djupare in i en ond cirkel av lögner, 
skulder, likgiltighet och desperation. I Yukis fall försökte han begränsa sin 
speltid och sina förluster, men han började försöka vinna tillbaka pengar- 
na och ljuga för sin familj om att han arbetade övertid när han i stället 
gick till pachinkosalongen. Utmärkande är lättheten med vilken han kun- 
de ta ett lån för att täcka upp skulderna. Han spelade bort allt större 
summor.  
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Jag såg ofta reklam från stora låneföretag på TV. Jag tänkte att här 
kan man låna pengar och när jag inte hade pengar kvar då gick jag 
dit och ansökte om ett kort. De frågade mig hur mycket jag behöv- 
de så då svarade jag 20 000 yen eller 100 000 yen. De berättade för 
mig att med kortet kunde jag ta ut pengar från bankomaten. De 
sade inte att du får ”låna pengar” utan de sade att du kan ”ta ut pen- 
gar". När jag fattade att jag kunde få pengar på så lätt, så blev jag 
glad och tänkte att nu kunde jag gå till pachinkosalongen. Jag 
försökte begränsa speltiden, bara spela med pengarna som jag hade 
vunnit och ha lite pengar i plånboken. Men jag hade ett kreditkort 
så ingenting fungerade. Det fanns många dåliga sidor. (Yuki, 40– 
50-årig man)  

 
Yukis ekonomiska situation blev katastrofal. Hans familj hjälpte honom 
att lösa lånen och hänvisade honom till Gamblers Anonymous. Han tog 
det inte på allvar den gången och hamnade återigen i skuld, tills han 
föräldrar inte kunde hjälpa honom längre. Han försökte då ta sitt liv. Han 
blev arresterad av polisen, hade förlorat sitt arbete och var skuldsatt.  
 

Jag lärde mig inte första gången. Jag var självisk då. Jag var gift och 
hade barn men jag kunde inte förstå hur familjen mådde. Jag valde 
att inte förstå det. (…) När jag inte kunde betala tillbaka mitt lån 
första gången och andra gången, betalade min familj av dem. När de 
betalade mitt första lån, hittade de GA och frågade mig om jag 
ville gå dit. Men jag trodde jag att jag skulle klara mig. (…) När jag 
inte kunde betala tillbaka min skuld den tredje gången, sade min 
familj att de inte hade mer pengar kvar. De sade att jag måste 
betala tillbaka själv. (…) En dag lämnade jag jobbet och försökte ta 
livet av mig men jag lyckades inte och blev arresterad av polisen. 
Jag gick hem men jag hade inte ett jobb längre och jag behövde 
betala tillbaka skulden. Jag visste inte vad jag skulle göra. (Yuki, 
40–50-årig man)  

 
Spelandet påverkade också de intervjuades sociala relationer. Daiki berät- 
tar hur han drog sig undan från sin omgivning, avstod från sociala evene- 
mang och bortsåg från grundläggande behov som mat och sömn till för- 
mån för spelet. Förändringen i värderingar och prioriteringar över vad 
som är viktigt i livet ser han som den värsta konsekvensen av spelandet.   
 

Jag var medveten om att jag prioriterade spelandet framför allt så 
jag hade inte tid för att äta mat eller sova. Det som hade mest 
värde i mitt liv då var spel. När jag stängde in mig i spelet, då slu- 
tade jag med socialt umgänge. Om jag hade kompisar eller flickvän, 
då måste jag spendera pengar på dem och jag tyckte att det var 
dummaste sättet att göra av med pengarna. Därför ville jag inte 
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träffa någon. (...) Spelandet blev viktigast i mitt liv. Mina värderin- 
gar blev onormala. Jag gick varken på begravningar eller bröllop. 
Bröllop var värst. Man måste ta med sig 30 000 yen utan att få 
någonting tillbaka. Och jag tyckte att det var dumt att gå på 
bröllop. Jag gick aldrig på någon kompis bröllop eller jag tänkte att 
jag inte hade någon kompis kvar. Jag tappade fattningen helt och 
det var den värsta effekten av spelandet. (Daiki, 30–40-årig man) 

 
I Kaitos fall gick spelandet så långt att han förlorade både bostad och 
arbete. Kaitos familj hade försökt begränsa hans möjligheter att ta lån, 
men när han upptäckte att han själv kunde ändra spärren ökade spelandet 
och lögnerna. Till slut sov han i sin bil för att undvika kontakten med 
familjen. Han lånade pengar på svarta marknaden och blev jagad av 
indrivare.   
 

Hur spelandet påverkade mitt liv var att jag inte heller ville spen- 
dera pengarna på något som jag egentligen behövde. Så jag blev 
snålare och snålare och på slutet bodde jag i bilen. På grund av min 
situation kunde jag inte hyra en lägenhet, så jag bodde hos min 
familj men om jag gick hem så blev det dålig stämning. Därför val- 
de jag att bo i bilen så att jag inte behövde gå hem. Jag jobbade då 
och då men min situation blev sämre och sämre. Till sist slutade jag 
gå till jobbet. Jag tänkte bara på hur jag skulle få pengar och upp- 
levde att jag inte hade ett liv. När jag inte kunde låna pengar för 
konsumtionslån, lånade jag utan att tveka pengar på den svarta 
marknaden. Så jag förlorade redan då ett normalt sätt att tänka. 
(…) Indrivarna jagade mig. När jag spelade gjorde jag ingenting 
annat. Jag spelade under dagen och jag sov i bilen på natten, det var 
allt. (Kaito, 30–40-årig man)  

 
Sammanfattningsvis fick spelandet svåra negativa konsekvenser för de in- 
tervjuade. Prioriteringar kring ekonomi, sociala relationer och omsorg om 
sig själva ställdes på ända till förmån för spelandet med psykisk ohälsa, 
arbetslöshet, omfattande skulder, relationsproblem, bostadslöshet och 
självmordsförsök som följd. Trots olika försök att på egen hand minska 
spelandet ledde det de intervjuade djupare in i en ond cirkel av despera- 
tion och lögner.   
 
Skammen, skulden och stigmat 
Kulturella normer om skam och skuld varierar mellan tid och plats, i oli- 
ka samhällen och sammanhang. I vardagligt tal gör vi sällan någon skillnad 
mellan skam och skuld, utan begreppen används ofta synonymt och till- 
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sammans.60 Ryusei berättar i intervjun om hur han tog pengar från det 
företag där han var anställd för att försöka vinna tillbaka sina förluster, 
och fortfarande drömmer mardrömmar om det. För honom var skammen 
och skulden framför allt förknippad med de ekonomiska och kriminella 
överträdelserna, snarare än spelandet som sådant. På samma sätt grundar 
sig Yukis skam i alla lögner och av att ha försatt sig själv och sin familj i 
en svår ekonomisk situation.  
 

Jag skämdes jättemycket för att jag lånade flera miljoner yen och 
blev utblottad flera gånger. Det var så pinsamt att prata om det 
men trots detta spelade jag fortfarande pachinko. (…) Det här 
beteendet påverkade mig och jag vågade inte berätta helt vanliga 
saker som jag inte skämdes över. (Yuki, 40–50-årig man) 

 
När Riku beskriver skammen som han upplevde till följd av sin eko- 
nomiska situation kopplar han det till familjens reaktioner. Familjen hän- 
för hans spelproblem till hans personlighet, att han har en dålig karaktär 
som en del av ett moraliskt förhållningssätt. Familjen uttrycker sig fördö- 
mande gentemot honom, ett tydligt stigma, och Riku beskriver sig själv 
som deras skam.  
 

Jag misstänkte jag att jag kanske var spelberoende och berättade 
det för familjen. De jobbade inom vården och hade kunskap om 
alkoholberoende och narkotikaberoende men de kände inte till 
spelberoende. De sade till mig att det var min personlighet. Min 
familj sade till andra att ”han kan inte leva ordentligt ” och ”han är 
ingen bra människa”. De sade också ”umgås inte med honom”. Jag 
var deras skam. De trodde att det var min personlighet som det var 
fel på och de trakasserade mig. De kallade mig ”skräp i samhället”. 
(Riku, 50–60-årig man) 

 
Som beskrevs i inledningen bygger det japanska välfärdssystemet på att 
familjen först ska gripa in och hjälpa sina anhöriga. Rikus skam utrycks 
genom hans rädsla för att bli stigmatiserad av andra som en dålig person, 
särskilt av kvinnor. Han undvek sin familj för att slippa bli påmind om 
sina överträdelser. När han resonerar kring mekanismerna bakom benäm- 
ner han den japanska kulturen som särskilt präglad av skam som omfattar 
hela familjesystemet, snarare än endast den enskilde individen.  
 

                                            
60 Tangney (2002), s. 1492.  
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Jag hade problem med pengar och skulder på grund av spelberoen- 
de och jag var rädd att folk ansåg att jag fick sådana problem bero- 
ende på min dåliga karaktär. Jag skämdes särskilt om kvinnor såg 
mig så där. Jag försökte gömma mina problem från dem. Min familj 
skämdes också för mig och de behandlade mig som om jag hade 
gjort något brottsligt. Därför var det inte bekvämt att vara där. (…) 
Enligt min erfarenhet spelade förnekelsen en stor roll. Både jag och 
min familj förnekade att jag var sjuk. Vi försökte inte förstå sjuk- 
domen. Det är inte känt i samhället. Japan har en speciell kultur 
kring skam. Och det påverkar människor runt omkring. Föräldrar 
och barn måste ta ansvar för varandra och det sätter dem i en svår 
sits och det blir svårt att söka stöd. Det behöver kanske förändras. 
(Riku, 50–60-årig man)  

 
Daiki förnekar i sin berättelse att han kände någon skam över sina spel- 
problem. Han drog sig undan från sin omgivning för att undvika dem, och 
brydde sig inte om vad andra tyckte. Han beskriver sig själv som en aktör 
som själv valt att spela och därför inte känner skam, kanske som ett sätt 
att ta ansvar för sina handlingar. Han känner däremot skuld över sitt age- 
rande, sina överträdelser gentemot familjen ifråga om skuldsättningen. 
Skammen reserverar han till familjens förödmjukelse över att ha en son 
med spelberoende. 
 

Jag kände aldrig skam. Jag brydde mig inte om andra människor så 
mycket, därför slutade jag ta kontakt med kompisarna. Även nu 
känner jag inte skam för spelandet. Jag tror det var min familj som 
kände skam för mig. Om din son är spelberoende och har stora 
skulder på grund av spelandet, känner man skam. Jag förstår det så 
jag känner mig oerhört skyldig men inte skamsen. Jag valde att 
spela spelet så jag känner inte mig skyldig på grund av det, men jag 
känner skuld gentemot min familj som behövde betala mina lån 
och för att de kände skam över mig. Där känner jag skuld. (Daiki, 
30–40-årig man) 

 
Till skillnad från vad Daiko anför ovan, var Aiko nedan angelägen om sitt 
anseende och skammen var tydligt kopplad till hur hon uppfattas av 
omgivningen. Att vara kvinna och misslyckas med att uppfylla sitt ansvar 
som förälder är starkt förknippat med skam och skuld. I Aikos fall hand- 
lar skammen om rädsla för att hennes brister som förälder ska avslöjas av 
andra, att hennes pachinkospelande ska bli känt bland grannar och bar- 
nens vänners föräldrar. Hon beskriver hur hon kände skam när hon tänkte 
på hur pinsamt ett sådant avslöjande skulle vara. Aikos skuldkänslor är 
istället kopplade till hennes eget fördömande mot sig själv i och med att 
hon med lögnerna inför barnen agerar i strid mot sina egna värderingar. 
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Diskrepansen mellan vad hon ville förmedla till sina barn och hennes 
egna handlingar, särskilt i ljuset av att hon är medveten om vad barnens 
pappas spelproblem har åsamkat familjen, ökar på hennes skuldkänslor. 
Aikos och Daikos upplevelser av skam och skuld skiljer sig därmed åt. 
 

Jag bodde med barnen då och jag brydde mig så mycket om vad 
andra personer tänkte om mig. Jag ville vara en bra mamma men 
det var en skam att jag spelade pachinko. Jag ville inte att andra 
skulle tänka ”hon spelar pachinko fast hon är ensamstående mam- 
ma” eller ”hon ljuger och säger till sina barn att hon jobbar men 
spelar pachinko”. Jag ljög alldeles för mycket och det gjorde barnen 
ledsna. (…) Jag sade till barnen att man inte skulle ljuga och att 
man måste vara snäll mot andra. Men jag gjorde tvärtom och ljög 
och gjorde dem ledsna. Barnens pappa spelade också och vi skilde 
oss på grund av hans skulder och otrohet. Barnen vittnade om det 
och de tyckte att det inte var bra att det blev så här. Men jag gjorde 
precis samma sak och jag kände mig skyldig.  
 
En dag träffade jag min granne i pachinkosalongen. Jag brukade 
träffa henne i tvättstugan och då skämdes jag och blev rädd. Om 
hon skulle berätta det för mammorna till barnens kompisar så skul- 
le det bli oerhört pinsamt. Då började jag känna skam. Jag sade åt 
barnen att göra si och så men bakom barnen gömde jag mitt spela- 
de. Jag tog inte mitt ansvar för barnen. På jobbet fanns det en man 
som satsade pengar på hästar och cykeltävlingar och mina kollegor 
pratade föraktfullt om honom. Om de upptäckte att jag spelar 
pachinko, skulle de prata så om mig också så därför måste jag dölja 
det. Jag tyckte det var skamligt att jag som kvinna och mamma 
måste gömma skammen och ljuga. (Aiko, 50–60-årig kvinna)  

 
Av rädsla för att bli bemött med förebråelser från omgivning och vård- 
personal med skamfyllda upplevelser som följd, väljer spelarna att istället 
dölja sina problem och ljuga för sina anhöriga. Fasaden upprätthålls in i 
det sista, en strategi som olyckligtvis försenar hjälpsökandet. I retrospek- 
tiv resonerar Kaito kring orsakerna till att han hamnat i spelproblem. Han 
skämdes över att tappa kontrollen och för spelandet som sådant. Skam- 
men försvårade hjälpsökandet. Flera gånger återkommer han i sin berät- 
telse till sin omogenhet, bristfälliga personlighet, att han var en dålig män- 
niska och beskriver således sitt självstigma på ett tydligt sätt.  
 

Jag tror att jag hade problem med att hantera ekonomin redan 
innan spelproblemet. När jag spelade så bestämde jag speltid och 
budget men jag kunde aldrig sluta spela. När jag förlorade blev jag 
aggressiv och jag kunde inte se situationen klart. Det svartnade. Jag 
tror att anledningen till detta är att jag är omogen om jag jämför 
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mig med mina kollegor. Jag skämdes över detta och skämdes ännu 
mer över spelandet så jag kunde inte berätta om det ens för famil- 
jen. När de upptäckte att jag hade skulder, kunde jag inte berätta 
om spelandet. Jag berättade bara en del. Det var min personlighet 
och omogenhet som var grunden till problemet. Jag kunde inte 
söka hjälp för jag skämdes mycket över mitt spelberoende. Jag 
försökte fixa det själv men med fel metod. Jag kunde inte tänka på 
något annat. Jag tyckte inte att det var bra att leva så där. Men det 
var så pinsamt att berätta om min skam. Fast jag kunde säga till 
mina föräldrar att jag ville låna pengar utan tvekan. Jag kunde inte 
tänka normalt. Jag var en dålig människa och kunde inte göra 
någonting åt det. Jag tyckte att det var okej om jag skulle dö så här 
eftersom även om jag fick hjälp, gjorde jag samma sak om och om 
igen.  
 
Jag var tacksam i några månader om jag fick hjälp med pengar men 
snart glömde jag bort det. Jag trodde att det inte var värt att leva. 
(…) Jag hade inget annat alternativ än att gömma mina problem 
för andra. Folk pratar och om de upptäckte mina problem så skulle 
dessa spridas överallt. Jag försökte bete mig som vanligt men verk- 
ligheten var annorlunda. Jag sov i bilen och stannade kvar på jobbet 
i onödan. Slutligen kunde jag inte gömma det längre. Då blev situa- 
tionen värre men fortfarande kunde jag inte berätta om det. (…) 
Jag själv var det största hindret. Skam eller skuld hindrade mig från 
att söka hjälp. Om jag hade kunnat säga att jag behöver hjälp, så 
hade jag kunnat må lite bättre. Då mådde jag hemskt men jag kun- 
de kanske ha berättat lite tidigare innan jag blev så dålig. Men jag 
försökte lösa situationen själv med fel metod och det ledde till att 
min skam och skuld ökade (Kaito, 30–40-årig man). 

 
Även Kokis berättelse vittnar om ett tydligt självstigma. Han beskriver sig 
själv som omogen och oansvarig. När han jämför sig själv med sina syskon 
känner han sig värdelös som person. Han känner skuld över de ekono- 
miska konsekvenser som han åsamkat sin familj.  
 

Jag har skuldkänslor för att min familj betalade tillbaka mina skul- 
der flera gånger. Jag har en yngre bror och syster men de båda har 
familj och inga skulder. Jag är fortfarande singel och har  inga spa- 
rade pengar. Jag kände mig värdelös. Jag ville gömma undan skul- 
derna. Om det hade gått, skulle jag ha velat betala tillbaka dem 
innan någon fick reda på det. Då skulle jag ha betett mig som 
ingenting hade hänt. Det är också lite oansvarigt att känna så men 
jag känner att jag önskar att de hade upptäckte mitt problem tidi- 
gare. Om de hade gjort det, skulle mina skulder inte vara lika stora. 
När jag tänker så betyder det att jag fortfarande är omogen och inte 
tar ansvar. Jag ville dölja sanningen. Jag ljög och ljög om och om 
igen. (Koki, 30–40-årig man) 
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När spelarna resonerar kring skälen till att spelproblem är så förknippade 
med skam, gör de en åtskillnad mellan hur olika former av beroendepro- 
blematik betraktas av människor i allmänhet. Medan psykisk ohälsa är 
något som drabbar personer oförskyllt och problem med alkohol och nar- 
kotika i viss mån kan hänföras till substansen som sådan, är överdrivet 
spel om pengar något som den enskilde själv väljer att göra.  
 

Man drabbas av psykisk sjukdom på grund av olika förutsättningar. 
Alkoholproblem är likadant. Men spelandet måste man ta initiativ 
för att börja med. Man gör allting själv från början fram till att man 
får alla skulder och det orsakar skam- och skuldkänslor. (Ryusei, 
40–50-årig man)  

 
Spelberoende märks inte på ytan på samma sätt, och därför blir chocken 
för de anhöriga mer drastisk, och de ekonomiska konsekvenserna drabbar 
hela familjen. Haruki menar vidare att det inte finns samma förståelse och 
medvetenhet kring att spelberoende är en sjukdom, jämfört med psykisk 
ohälsa och substansproblem.  
 

Om man jämför psykisk sjukdom, alkoholberoende och spelbero- 
ende, är det många som inte känner till att spelberoende är en sjuk- 
dom. Därför är spelandet mest skamligt. Man märker ofta alkohol- 
beroende och psykiska sjukdomar på grund av vissa fysiska symp- 
tom. Man säger att spelberoende är en hjärnsjukdom men man kan 
inte se det på ytan. När det uppdagas, så involveras hela familjen på 
grund av de ekonomiska problemen. Jag tycker att spelproblem är 
det värsta. (Haruki, 50–60-årig man)  

 
Psykisk ohälsa är accepterat på ett annat sätt, och något som är möjligt att 
berätta för sin arbetsgivare om. Spelproblem är däremot otänkbart att av- 
slöja, kanske av rädsla för vad ett sådant avslöjande skulle kunna medföra 
i termer av förödmjukelse och diskriminering.  
 

Om jag har en psykisk sjukdom och berättar det för företaget där 
jag är anställd, betraktas det som en funktionsnedsättning. Därför är 
det inte förknippat med skam. Men det finns inte något företag 
som vill anställa någon som berättar om sitt spelberoende. På så 
sätt reagerar samhället annorlunda mot spelberoende, tror jag. 
(Koki, 30–40-årig man)  

 
I Harukis fall berättade han trots skammen för sin chef om sina problem 
med ekonomin och spelandet. Han upplevde sig bli stigmatiserad och dis- 
kriminerad på arbetsplatsen till följd av detta.  
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När jag skaffade mig skulder för andra gången, berättade jag det för 
min chef. När jag berättade om mitt problem för honom, så tittade 
han snett på mig. Inte på grund av att jag är spelberoende utan för 
att jag hade skulder, och jag förlorade chansen till befordran. 
(Haruki, 50–60-årig man)  

 
Vissa av de intervjuade använder sig således av skam och skuld synonymt 
i sina berättelser, och gör ingen åtskillnad mellan dem. Aiko och Daiki 
resonerar dock kring skillnaderna mellan dem. Vissa av de intervjuade 
beskriver också i sina berättelser ett tydligt självstigma, till följd av om- 
givningens reaktioner och deras egna förebråelser. Tydligt är att skam- 
men, skulden och stigmat försvårat processen av att ta emot och få stöd 
av anhöriga och att söka hjälp för sina spelproblem.  
 
Att söka hjälp – anhörigas roll 
Vägarna tillbaka från omfattande spelproblem ser olika ut beroende på 
sociala och ekonomiska resurser hos de drabbade. De har inga förut- 
bestämda eller oundvikliga riktningar. De kantas ofta av motgångar där de 
enskilda spelarna måste omformulera sig själva och hitta nya förhållnings- 
sätt, till skammen, stigmat och ett liv utan spel.61 De flesta personer med 
spelproblem, liksom vid annan beroendeproblematik, återhämtar sig utan 
professionell behandling eller stöd från självhjälpsgrupper.62 Avgörande är 
dock ofta stödet från anhöriga. För de intervjuade har processen av att 
söka hjälp varit snårig och skett i flera omgångar. Vissa beskriver att de 
inledningsvis kommit till Gamblers Anonymous under press från anhö- 
riga och först efter en tid kunnat ta till sig stödet. I GA har spelarna fått 
stöd genom att berätta sin historia och lyssna på andras. Ibland har spe- 
larna först vänt sig till GA på grund av ekonomiska problem, för att de 
vill ha ekonomisk rådgivning eller hjälp med skuldsanering. Det krävs 
insikt om att det är spelandet och inte skulderna som är problemet och 
en vilja att ärligt dela med sig av sina erfarenheter, något som kan ta tid.  
 

Jag var optimist och trodde att det skulle lösa sig. Jag trodde att 
mina skulder skulle kunna betalas tillbaka om jag skulle få pengar. 
Jag tänkte att jag skulle kunna gå i personlig konkurs och att jag 
skulle kunna betala tillbaka pengar till min familj, som betalade åt 
mig till företaget, när jag tog pengarna från dem. Jag trodde om jag 
skulle kunna ordna detta, så skulle mitt problem fixas. Jag tänkte 

                                            
61 Reith och Dobbie (2012), s. 517.  
62 Slutske (2006), s. 301.  
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aldrig att jag behövde hjälp av GA. Även efter att jag började gå till 
GA, kom jag hit för att min familj ville det. (Ryusei, 40–50-årig 
man) 

 
Det finns inom ramen för GA:s verksamhet stödgrupper för anhöriga 
(Gam-Anon) och möjlighet att träffa advokat för ekonomisk rådgivning. 
Spelarna rekommenderas att besöka så många möten som möjligt under 
90 dagar för att lyssna, lära sig och dela med sig.63 Att fortsätta berätta sin 
historia på möten hjälper till att påminna spelaren om vad det var som 
gjorde att hen kom till gruppen inledningsvis. Enligt de intervjuade är det 
viktigt att mötena har en välkomnande stämning som präglas av accep- 
tans och öppenhet, och att spelarna som kommer till mötena gör det av 
egen fri vilja. Avgörande för flera av de intervjuade är att anhöriga som 
partners, syskon och föräldrar följt med på mötena under den första tiden.  
 

Mina föräldrar följde mig alltid under den första månaden. Det blev 
bara min mamma småningom. Men även om jag bara hade 100 yen, 
så satsade jag pengarna på hästar. De kunde inte lämna mig ensam. 
De följde med mig hit i flera månader. Det fanns inte något annat 
sätt. De som kommer hit ensamma är starka, tycker jag. (Ryusei, 
40–50-årig man)  

 
Erfarenheterna av att ha sökt hjälp inom hälso- och sjukvården varierar. 
Några av de intervjuade har fått träffa läkare för rådgivning och blivit om- 
bedda att fylla i olika frågeformulär, men inte erbjudits något stöd eller 
någon behandling. Andra har träffat vårdpersonal med kompetens om 
spelberoende och varit nöjda med detta. För Yuki var det avgörande att 
han blev hänvisad till ett behandlingscenter med inriktning mot spelpro- 
blem. Här erbjöds spelarna konkret hjälp med att hantera ekonomin, för 
att underlätta spelfriheten och avlasta anhöriga. När Yuki först kom till 
behandlingscentret var han orolig, men han berättar hur han uppskattade 
personalens och de andra deltagarnas icke-dömande förhållningssätt. Att 
berätta sin historia flera gånger hjälpte honom att reflektera och hade en 
läkande påverkan.  
 

Jag visste inte vad jag skulle göra. Min fru tvingade mig att ringa till 
sjukvården. De hänvisade mig hit. Jag pratade med vårdaren som 
sade ”kom hit imorgon.” och då jag kom hit. Men jag var fortfa- 
rande orolig till en början. Här anklagar ingen mig när jag pratar om 

                                            
63  Se brittiska Gamblers Anonymous information ”Towards the first 90 days”. 
www.gamblersanonymous.org.uk  
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mina problem, till exempel spelberoende eller min uppväxt. Även 
om jag berättar om dåliga och hemska saker som jag har gjort så är 
det ingen som anklagar mig... Därför kunde jag berätta och när jag 
berättar om mig mer, kan jag själv se tillbaka objektivt. Jag berät- 
tade samma historier igen men jag reflekterade över dem på olika 
sätt beroende hur jag mådde. Det var nyttigt att ha tid för att kun- 
na fördjupa mig själv. (Yuki, 40–50-årig man) 

 
För andra har relationen med anhöriga inte varit oproblematisk under 
kontakten med stöd- och behandlingsinsatser. Kaitos familj följde inled- 
ningsvis med honom till stödgruppen, men de ansåg att han skulle priori- 
tera arbetet framför behandlingen. Kaito beskriver kraften i att lyssna på 
andras berättelser. Innehållet i behandlingen bestod även av att finna gläd- 
je i att göra vardagliga saker, som att laga mat och att städa. För honom 
underlättade det att bo på ett stödboende med distans från familjen för 
att hitta tillbaka till sig själv.  
 

Mina föräldrar tog mig hit. Några år innan jag kom hit, gick jag till 
psykiatrin och en stödgrupp också. Jag gick själv och ibland följde 
min familj med mig. Men jag fortsatte inte så länge. Det var svårt 
för min familj att lyssna på min berättelse och jag hade flera stora 
skulder så de tyckte att jag skulle prioritera jobb istället för stöd- 
gruppen. Därför slutade jag gå dit på grund av jobbet.(…) När jag 
kom hit, hade jag inget spelsug längre. Jag hade inte ork att göra 
någonting.  
 
Men så småningom började jag kunna höra vad andra säger. Det tog 
lång tid. I början kunde jag inte alls höra vad folk sade under möte- 
na men så småningom började jag höra. Ibland förstod jag plötsligt 
vad andra sade och därför jag fortsatte komma hit. Sedan tränade 
jag enkla vardagliga uppgifter här. (…) Det var träning för att finna 
glädje över vardagliga småsaker och det var en typ av rehabilitering. 
Det kunde jag göra på grund av jag bodde här. Om jag hade bott 
hemma hade jag inte kunnat bli bättre på samma sätt. (Kaito, 30– 
40-årig man) 

 
Daiki blev förd till behandlingscentret av sin syster, utan att han själv 
förstod riktigt varför. Han tänkte först att han skulle kunna fortsätta arbe- 
ta och komma till centret ibland, men hans illamående förvärrades. Han 
insåg då att inte kunde fortsätta som tidigare och gav upp tanken på att 
jobba. Hans familj emotsatte sig dock beslutet. För Daiki underlättade det 
att ta avstånd från familjen under en tid. I behandlingen fick Daiki lära sig 
om spelberoende och stöd att återhämta sig. 
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Men min situation blev värre och värre. Jag kunde inte lyssna på 
andra. Jag hörde ljud men förstod inte… jag kunde inte komma 
ihåg saker. Jag började glömma saker som jag visste förut – det 
kändes som om jag hade schizofreni. Jag kunde inte höra eller se 
bra heller. Orsaken var tydligen stress men då gav jag upp att leva 
normalt. (…) De anklagade mig för att jag slutade jobba. Därför 
blev det en lättnad att jag inte hade kontakt med familjen på ett 
tag. Jag kunde fokusera på mig själv. (…) Största problemet var 
skulden och sen relationen med familjen. När jag sökte hjälp kunde 
jag ta avstånd från dem ett tag. Det minskade stressen för mig. 
Därför kan jag prata normalt nu. (Daiki, 30–40-årig man) 

 
För Aiko var skammen och bristen på kunskap om var det fanns hjälp att 
få tydliga hinder för hjälpsökande. Först när hon blev bostadslös kom hon 
i kontakt med behandling för sina spelproblem. Eftersom hon saknade 
bostad fick hon bo på behandlingshemmet, stöd i vardagen och hjälp att 
bearbeta sin situation. Det betydde mycket för henne att få hjälp med att 
återuppta kontakten med sina barn.   
 

Jag kunde inte be om hjälp för att jag skämdes så mycket på grund 
av min ålder. Jag borde vara mogen. Och jag visste inte var jag kun- 
de söka hjälp. Jag var frisk och hade inte någon kontakt med sjuk- 
vården heller. Jag visste inte hur jag skulle söka information heller. 
Orsaken till att jag kom hit var att jag var på väg att bli hemlös då. 
Jag kunde inte betala hyran och kunde inte bo kvar i lägenheten. 
Men en främling hjälpte mig och kontaktade ett härbärge. Persona- 
len som jobbade på härbärget gav mig information om sjukvården 
och på sjukhuset fick jag kontaktuppgifterna hit för att få stöd. Jag 
hade ingenstans att bo så fick jag bo på grupphem först. Jag bodde 
där i ett år. Jag tränade på att hantera vardagsuppgifter för att kun- 
na leva självständigt.  
 
Förra året började jag bo själv. Eftersom jag kom hit så fick jag 
socialbidrag. (…) Här fick jag tillfälle att möta andra som hade 
beroenden. När man blir äldre, är det svårt att acceptera och förstå 
något nytt men när jag lärde mig om beroende, började jag hoppas 
på att det skulle bli bättre. När jag kom trodde jag att mitt liv var 
slut men jag vill leva igen. Och de ordnade ett program som gjorde 
att jag skulle kunna återfå kontakt med mina barn och det är jag 
jättetacksam för. (Aiko, 50–60-årig kvinna)  

 
För Riku var okunskapen om spelproblem och övertygelsen om sin egen 
bristfälliga karaktär de främsta hindren för att söka hjälp. Han kände inte 
till att det fanns stöd att få. Till slut blev situationen ohållbar och när han 
hittade information om behandlingscentret tog det emot att gå dit, famil- 
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jen var emot det och han återföll. I efterhand önskar han att vårdperso- 
nalen hade haft mer kunskap om spelproblem för att kunna hänvisa 
honom vidare i ett tidigare skede.  
 

Anledningen till att jag inte sökte hjälp tidigare var att jag inte hade 
någon kunskap om spelberoende och jag trodde inte att det var en 
sjukdom. Jag trodde att orsaken var min dåliga personlighet och det 
fanns inte någonting som kunde bota det. Jag trodde inte att det 
fanns stöd. (…) Men när jag inte kunde bo som vanliga människor, 
då sökte jag på internet och hittade hit. Jag ville komma hit men 
min familj var emot det. Det tog tid att komma hit.  
 
Första intervjun ställde jag in och gick pachinkosalongen istället. 
(…) Det största hindret för att söka hjälp var jag själv. Min svaghet. 
Jag var inte modig. Jag förstod inte att det var en sjukdom. Jag hade 
ingen kunskap om sjukdomen. Så det var jag själv som var det 
största hindret. Om någon läkare i sjukvården hade vetat lite mer 
om spelberoende, skulle han kunna ha skickat mig till terapi men 
han frågade bara samma sak varje gång. (Riku, 50–60-årig man) 

 
I retrospektiv beskriver också Daiki okunskapen om spelproblem som 
det främsta hindret för att söka hjälp, både hos honom själv och befolk- 
ningen i stort. Han vänder sig emot den moraliska synen på spelproblem, 
där roten till problemet betraktas som den enskildes svaga karaktär och 
bristfälliga personlighet.   
 

Det främsta hindret för att söka hjälp var okunskap. Det gäller 
både mig själv och allmänheten. Inte många vet att spelberoende är 
en sjukdom som kräver behandling utan de tror att det är ett 
problem med personligheten. Folk tror att om man anstränger sig 
så kan man lösa det. Därför kan man inte be om hjälp. Om man 
berättar om sitt spelberoende för sin familj för att få hjälp av 
vården, blir familjen bara förbannad på en. Man vet inte vart man 
kan vända sig eller om det verkligen är ett riktigt problem. Sådan 
brist på kunskap är det svåraste hindret att ta sig förbi. Om jag 
hade vetat att det är en sjukdom, så hade jag tagit itu med det myc- 
ket tidigare. Jag ville spela men ansträngde mig för att inte göra det. 
Det var ett svårt liv. (Daiki, 30–40-årig man) 

 
De intervjuade vill ha mer kunskap om vad spelproblem är och hur spe- 
landet kan hänga samman med alkoholkonsumtion och psykisk ohälsa. 
Det gäller inte bara specifikt i vården utan även i samhället i stort. Men 
vården måste bli bättre på att bemöta personer med spelproblem och ta 
deras bekymmer på allvar. Koki lyfter också vikten av att förändra den 
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japanska spelpolitiken.  
 

I Japan är det väldigt lätt för en spelare att spela. Även om regerin- 
gen skulle sätta stränga åldersgränser och begränsa spelmöjligheter- 
na, är det viktigaste att begränsa möjligheterna att få låna pengar. 
(Koki, 30–40-årig man)   

 
Slutsatser och reflektioner 
Syftet med den här studien var att belysa spelproblem i en japansk kon- 
text och att visa hur lockelsen och skammen med ett överdrivet pachin- 
kospelande kan te sig för personer som sökt hjälp inom självhjälps- 
grupper eller i vårdsystemet. I spelarnas berättelser framgår hur spelandet 
fått förödande konsekvenser för dem själva och deras anhöriga – ekono- 
miskt, känslomässigt och socialt. Pachinkosalongen har erbjudit en fristad 
för de intervjuade, genom att locka med ekonomiska vinster och en 
stunds spänning och avslappning från tillvaron. I enlighet med det senmo- 
derna samhällets ideal förväntas konsumtion av varor och tjänster ske på 
ett rationellt och självbehärskat sätt.64  
 Spelandet som aktivitet innebär ett oundvikligt risktagande, där risken 
är en del av själva lockelsen. Spelarna balanserar på den hårfina gränsen 
mellan risktagande och självdisciplin. Spelmaskinernas utformning bidrar 
till att spelaren ska förlora känslan av tid och rum och bortse från risker- 
na med spelet. När spelarna misslyckas med att kontrollera sitt spelande 
med omfattande negativa konsekvenser som följd, leder det till skam- 
och skuldkänslor, självstigma och fördömanden av omgivningen. Spelar- 
nas berättelser vittnar om att spelproblem är särskilt skamfyllda, eftersom 
de ekonomiska konsekvenserna drabbar hela familjen, det saknas kunskap 
om spelproblemen i jämförelse med psykisk ohälsa och substansproblem, 
samt att överdrivet spelande i hög grad betraktas som orsakad av den 
enskildes bristande förmåga att fatta rationella beslut. Paradoxalt nog 
erbjuder pachinkosalongen en zon där det rationella för spelarna i stun- 
den istället blir att fortsätta spela.65  
 Synen på psykisk ohälsa och olika former av beroendeproblematik 
skiljer sig åt i tid och rum i olika sammanhang med varierande nivåer av 
moralisering.66 Även om det moraliska perspektivet på den enskilde spe- 
laren som en karaktärssvag person som var förhärskande för ett århund- 
                                            
64 Se t.ex. Reith (2007), s. 43-44.  
65 Schüll (2012), s. 13ff.  
66 Raylu och Oei (2004), s. 1103 och Room (2005), s. 149. 
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rade sedan i huvudsak har ersatts med ett medicinskt perspektiv, kvarstår 
fortfarande moraliska uppfattningar av personer med spelproblem. Det 
blir tydligt inte bara i spelarnas berättelser om självstigma och fördöman- 
den från omgivningen, utan även i den offentliga debatten i Japan.  
 Trots omfattande kritik och kantat av korruptionsskandaler, legalise- 
rades kasinon i Japan år 2018 för att utöka möjligheterna för turistindu- 
strin att bygga stora hotellkomplex med konferens- och kasinoverksam- 
heter.67 I samband med detta slog regeringen fast att utbildning, preven- 
tion, behandling och forskning om spelproblem ska tillförsäkras,68 men 
det finns inga tecken på att staten har för avsikt att förändra lagstiftningen 
kring pachinko.69 Det finns oro för att spelproblemen ska öka i befolk- 
ningen med anledning av öppnandet av större kasinon. Det har därför 
föreslagits att behandling för spelproblem ska ingå i den nationella sjuk- 
vårdsförsäkringen. Kritiska röster motsäger sig dock detta med argumen- 
tet att personer med spelproblem har sig själva att skylla.70  
 I ljuset av den reella risken för att personer med överdrivet spelande i 
Japan ska bli stigmatiserade kan det tyckas rationellt att spelare tar till 
desperata uttryck för att försöka dölja sina problem. De intervjuade 
beskriver otaliga försök att begränsa sitt spelande, genom att ägna sig åt 
andra aktiviteter, minska speltiden eller de summor de kan spendera i 
salongerna. Misslyckandena med att begränsa spelandet har lett till ökade 
skamkänslor och desperata åtgärder för att försöka lösa situationen. De 
beskriver erfarenheter av att ha satt sig i skuld eller stulit från anhöriga 
eller från företaget där de har sin anställning och att på olika sätt agerat i 
strid mot sina egna värderingar och sociala normer. Skam- och skuldkäns- 
lorna har bidragit till desperationen, social isolering och att problemen 
eskalerat, eftersom spelarna har vidtagit åtgärder för att dölja sina överträ- 
delser. Skammen, skulden och stigmat är därmed konkreta hinder för att 
ta hjälp av sina anhöriga, självhjälpsgrupper och vårdsystemet.71 
 Välfärdssystemet är organiserat utifrån familjen som helhet, vilket 
innebär att när en enskild person behöver söka hjälp från socialtjänsten 
kontaktas först familjen för att undersöka deras försörjningsförmåga. 

                                            
67 Tomida och Ryuichi, 2020-01-12. 
68 Ryuhei m.fl. (2019), s. 2.  
69 Manzenreiter (2013), s. 295. 
70 Tomida och Ryuichi, 2020-01-12. 
71 Se även Suurvali m.fl. (2009), s. 421.  
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Detta innebär att personer med spelproblem drar sig för att söka hjälp, 
för att skydda sin familj och sitt anseende. Viss behandling med olika 
inriktning finns tillgänglig, framför allt inom sjukvårdens regi, men endast 
till ett fåtal av dem som antas behöva stöd för spelproblem i Japan. Det 
återstår en hel del kunskapshöjande arbete för att personer med spelpro- 
blem och deras anhöriga ska få det stöd de behöver. Både kulturella och 
strukturella hinder finns således för att söka hjälp för spelproblem i 
Japan. 
 Återhämtning från beroendeproblematik är sällan en linjär eller enkel 
väg och påverkas i hög grad av de sociala och ekonomiska omständighe- 
terna runt omkring den enskilde. Det är sällan endast de ekonomiska för- 
lusterna och skuldsättningen som genererar den starka självstigmatiserin- 
gen hos spelare, utan det är dess påverkan på sociala relationer.72 Åter- 
hämtning från spelproblem handlar om att hitta sig själv igen från den 
alienation och inre konflikt som generellt karakteriserar beroendeerfaren- 
heter.73  
 Spelarna i den här studien beskriver hur de agerat och prioriterat i 
strid mot egna och andras värderingar, vilket genererat starka skam- 
och/eller skuldkänslor och erfarenheter av att bli stigmatiserad av andra 
eller sig själv som en sämre människa. För att återupprätta sin självkänsla 
behöver spelarna bygga upp sin identitet igen, och återupprätta relationer 
med anhöriga. I de fall då kontakten med anhöriga inneburit en påmin- 
nelse om stigmat har spelarna valt att ta avstånd, åtminstone under en tid. 
I det japanska samhället är mänskliga relationer uppbyggda på ömsesidiga 
skyldigheter gentemot varandra. Därför kan det vara av stort värde att 
specifikt adressera skam och skuld i behandling, genom att arbeta med att 
stärka spelarens självkänsla och ge stöd till anhöriga för att hitta funge- 
rande copingstrategier.74 Eftersom hela familjesystemet drabbas behöver 
stöd- och behandlingsinsatser vara utformade för att fånga upp inte bara 
spelarnas utan även anhörigas behov. Arbetsgivare har ett ansvar för att 
uppmärksamma anställdas psykiska ohälsa. Här behöver även spel- och 
substansproblem inkluderas för att kunna motverka och hantera enskildas 
problem.   
 Spelproblemen påverkas i hög grad av sociala, relationella och kultu- 
rella omständigheter. Avgörande livshändelser som separationer, arbets- 

                                            
72 Reith och Dobbie (2012), s. 519. 
73 Keane (2002), s. 188-192. 
74 Yi och Kanetkar (2011), s. 384 och Komoto 2015), s. 6-7.  
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löshet eller ohälsa i familjen kan leda till att spelandet tar överhanden i en 
persons liv.75 Trots detta betonas i forskningen och i den allmänna upp- 
fattningen ofta inneboende egenskaper hos den enskilde, oavsett om det 
är moraliska (individuella karaktärsbrister) eller medicinska perspektiv 
(psykiatriska diagnoser), i förklaringar av fenomenet spelproblem. I inter- 
vjuerna använder sig deltagarna av ett sjukdomsperspektiv för att förhålla 
sig till sin spelhistoria. Att betrakta spelproblem som en tvångsmässig 
sjukdom skulle kunna ha potentialen att minska stigmat kring överdrivet 
spelande, eftersom en sjuk person inte betraktas som ansvarig. Men i och 
med att det råder en så stark förväntan i det senmoderna samhället om 
att göra rationella val som konsumenter, har omgivningen lite till övers 
för personer som har valt att lägga sin tid och pengar på något så impro- 
duktivt som pachinkospelande.76  
 Att misslyckas med att hantera pengar på ett socialt acceptabelt och 
produktivt sätt innebär en omfattande överträdelse mot sociala och kul- 
turella normer. Det strider mot de ideal om ansvarsfulla självbehärskade, 
kontrollerade rationella konsumenter som råder i det senmoderna sam- 
hället77 och åsamkar därför starka känslor av skuld och skam. Särskilt i ett 
samhälle som det japanska, där välfärdssystemet är uppbyggt ifrån att 
familjen har det huvudsakliga ansvaret för att tillse sina medlemmars 
behov, blir domen mot dem som misslyckas med att uppfylla familjens 
förväntningar extra hård. Eftersom det i hög grad saknas preventiva 
insatser som skulle kunna minska skadeverkningarna, läggs mycket av 
ansvaret för att reglera spelandet på den enskilde individen. Diskussionen 
förflyttas därmed från strukturella aspekter som tillgänglighet och politik 
till åtgärder på individnivå. Därmed omformuleras sociala problem orsa- 
kade av överdrivet spelande till individuella patologiska brister.78 Genom 
att placera det huvudsakliga ansvaret på den enskilde spelaren legitimeras 
minskad statlig reglering av spelmarknaden (och de stora summor som 
staten tjänar på spel om pengar).79 
 På policynivå måste pachinkosalongerna problematiseras, eftersom de 
i nuläget inte klassas som spel om pengar och därför inte omfattas av 

                                            
75 Samuelsson, Sundqvist och Binde (2018), s. 518.   
76 Reith (2007), s. 51.  
77 Reith (2007), s. 42-43. 
78 Campbell och Smith (2003), s. 143.  
79 Reith (2007), s. 40-41. 
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lagstiftningen. I Sverige är det för närvarande onlinekasino som åsamkar 
de största skadorna, eftersom de är ständigt tillgängliga i tid och rum, och 
den snabbhet med vilken stora summor av pengar kan förloras.80 Trots 
att spelmarknaden och behandlingsystemet i Sverige varit föremål för  
omfattande förändringar under de senaste åren, kvarstår fortfarande 
utmaningar för att hantera spelproblem i samhället.81  
 Att pachinkosalonger är allestädes närvarande i Japan, vanligtvis i 
närheten av pendelstationer och nöjesdistrikt i storstäderna men även i 
förorter och på landsbygden med mycket generösa öppettider varje dag i 
veckan året runt,82  är naturligtvis problematiskt ur ett folkhälsoperspek- 
tiv. Snarare än att enbart rikta insatser mot de enskilda spelarna finns det 
i Japan ett tydligt behov av att på policynivå förebygga spelproblem 
genom åtgärder som riktar sig till hela befolkningen. Exempel på sådana 
universella insatser är att begränsa tillgängligheten till spel om pengar 
(särskilt gällande pachinko), införa hårdare reglering av marknadsföring 
och lånemöjligheter, höja åldersgränser och införa krav på identifiering.83 
Lättillgängligt stöd och behandling till spelare och anhöriga ska erbjudas, 
men det är spelprodukterna och spelmarknaden som bör betraktas som 
de huvudsakliga problemen, snarare än de individuella spelarna.  
 Det måste således vara statens och spelindustrins ansvar att skydda 
konsumenten från spelproblem.84 Det finns också ett tydligt behov av att 
rikta strålkastarljuset mot finansiella institutioner som underlåter att ta 
sitt sociala ansvar genom att underlätta speltransaktioner och erbjuda kre- 
diter till kunder med potentiella spelproblem. Banker har omfattande 
insyn i kundernas inkomster, utgifter och skulder vilket möjliggör upp- 
täckandet av överdrivet spelande. Bankernas roll i spel om pengar behö- 
ver ifrågasättas och utsättas för mer omfattande statlig reglering.85  
 Att minska stigmat att söka hjälp är avgörande, inte minst på grund av 
att det finns ett starkt samband mellan spelproblem och substanspro- 
blem, hemlöshet, självmord och annan psykisk ohälsa.86 Kvinnor kan i 
                                            
80 Törrönen, Samuelsson och Gunnarsson (2020), s. 7.  
81 Forsström och Samuelsson (2020), s. 34-36. 
82 Manzenreiter (2013), s. 284.  
83 Se vidare Sulkunen m.fl. (2019). 
84 Se även Livingstone och Rintoul (2020), s. 109.  
85 Swanton m.fl. (2019), s. 377.  
86 Tanabe (2010), s. 223, Takano m.fl. (2020), s. 29 och Yakovenko och Hodgins (2020), s. 
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högre utsträckning än män bli och uppleva sig stigmatiserade för spelpro- 
blem på grund av ett upplevt misslyckande att leva upp till förväntade 
könsroller, vilket kan leda till intensiva skam- och skuldkänslor.87 Å andra 
sidan kan även män uppleva motsvarande skam- och skuldkänslor om de 
misslyckas med att uppfylla de traditionella förväntningarna som familje- 
försörjare.88 Det krävs omfattande insatser för att höja kunskapen om 
spelproblem i befolkningen i allmänhet och i vård och omsorg i synnerhet 
för att kunna minska stigmat för den enskilde och dess anhöriga. Stöd- 
och behandlingsinterventioner bör göras mer tillgängliga genom att möj- 
liggöra anonyma kontakter och digitala alternativ.89 Personal inom vård 
och omsorg behöver utbildning i spelproblem och hur frågor om spelpro- 
blem kan ställas på ett respektfullt sätt i kontakt med klienter och 
patienter.  
 Slutligen några avslutande ord. Avgörande för att minska spelproblem 
i Japan, och i andra länder, är att begränsa tillgången på spel om pengar 
som orsakar stora problem på individ- och samhällsnivå. Möjligheten att 
ta snabba lån måste begränsas, samtidigt som hindren för att söka hjälp 
inom vård och omsorg behöver undanröjas. Trots att pachinkospelande är 
en vanlig fritidsaktivitet och överdrivet spel om pengar ett omfattande 
problem för många människor i Japan, är det starkt förknippat med skam 
och stigma för de enskilda spelarna och deras anhöriga.  
 Avsikten med denna text var att beskriva hur spelproblem kan te sig i 
en japansk kontext och bidra till att öka kunskapen om hur ett fenomen 
som pachinkospelande kan få förödande konsekvenser. Ambitionen var 
också att undersöka skammens roll i bibehållandet av problemet och som 
hinder för att söka hjälp. De intervjuade i denna studie har generöst delat 
med sig av sina berättelser, för vilket jag är oerhört tacksam. I intervju- 
erna har brottstycken av deras liv i relation till spelandet framträtt, vilket 
självfallet inte ger någon heltäckande bild av skeendena. Det hade varit 
önskvärt att genomföra fler och mer djupgående intervjuer, samt att 
inkludera intervjuer med anhöriga. Trots studiens begränsningar har det 
varit belysande att få ta del av spelarnas berättelser, vilket förhoppnings- 
vis kan bidra till ökad förståelse för spelproblemens komplexitet.  
 

                                                                                                           
157.  
87 Hing m.fl. (2014), s. 72-73. 
88 Simon (1995), s. 192.  
89 Hing m.fl. (2016), s. 44.  
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