
 

 
 

2018 års 
medlemsenkät 

 

 

 

Vart tredje år försöker vi samla in information om 
våra medlemmar och nu är det dags  igen! Somliga kanske  frågar sig 
varför vi behöver den här informationen och vad den används till. Ett 
av målen för “En vision för NA service” är att NA ska betraktas som en 
“användbar väg till tillfrisknande”. Nu när så många medlemmar från 
en mängd olika länder gästar världskonventet i Orlando, i Florida, och 
medlemmar världen över följer konventet hemifrån ser vi en möjlighet 
att  visa  att  vi  faktiskt  utgör  en  livskraftig  och  respekterad 
samhällsresurs för tillfrisknande. Att presentera oss på detta vis gör att 
vi kan erbjuda andra hopp om att även de kan tillfriskna. Vi uppmanar 
alla medlemmar  i NA att  sprida nyheten om medlemsenkäten bland 
sina  vänner. Vi  ser gärna  att  så många NA medlemmar  som möjligt 
runtom i världen fyller i enkäten. 

 

1a.  Land där du är bosatt  
(Endast ETT land) 

a.   USA  

b.   Brazil 

c.   Kanada 

d.   Storbritannien   

e.   Argentina 

f.   Uruguay  

g.   Ryssland 

h.   Annat:     
 

1b.  Delstat/Provins (om tillämpligt) 
 

       
 

2.  Kön 

a.   Man 

b.   Kvinna 

c.   Annat:     
 

3.  Ålder     år 
 

4.  Ras och etnicitet 

a.   Svart  

b.   Vit 

c.   Sydamerikan 

d.   Asiat  

e.   Ursprungsbefolkning  

f.   Blandad etnisk härkomst 

g.   Mellanöstern 
h.   Annan:  
5. Avs lu t ad  utb i l dn i ng  

a.    Gymnasium 

b.    Yrkesskola 

c.    Universitetsexamen 

d.  Högre akademiska studier 

e.  Inget av de ovanstående 
 
6a.  Anställning  (Välj ETT) 

a.   Hemmafru/man (gå till #7a) 

b.   Heltidsanställd 

c.  Deltidsanställd 

 d.    Pensionär (gå till #7a) 

e.   Arbetslös (gå till #7a) 

f.   Studerande 
 
6b.  Huvudsaklig sysselsättning (Välj ETT) 

a.   Chef/Verksamhetsledare  

b.   Lärare 

c.   Sjukvårdsanställd 



d.   Beroendeterapeut 

e.   Annan offentlig verksamhet  
       (Myndighet, ekonomi, o. dy.) 

f.   Teknik/IT   

g.   Försäljning/Marknadsföring 

h.   Hantverk/Konsthantverk  

i.   Industriarbetare/Servicenäring 

j.   Sekreterare/Administration    

k.  Transportväsende 

l.    Egenföretagare (alla näringar) 
/Småföretagare 
m.  Annat  
 

7a.  Har du en sponsor nu? 

a.   Ja  

b.   Nej 
 
7b.  Är du sponsor åt någon annan? 

a.   Ja  

b.   Nej 
 
8.     Vilka  serviceåtaganden har du i NA? 

  (Kryssa för alla tillämpliga) 

a.  Sjukhus och Institutioner (SI) 

b.  Offentlig Information (OI) 
  och/eller Telefonservice 

c.  Möten (sekreterare, kassör,  
           kaffekokare, osv.) 

d.  Distriktsservice 

e.   Regionservice 

 f.   Världsservice 

g.   Zonservice 

h.   Inga 
 
9.     Hur ofta går du på NA möten? 

(Endast ETT svar) 

a.  Varje vecka:           gånger 

b.  Varje månad:          gånger 

c.      Va r j e   å r :     gånger 

 
10a.   Går  du  på  några  andra  

tolvstegsmöten? 

a.      Ja (gå till #10b) 

b.     Nej (gå till #11) 
 

10b.   Vilka tolvstegsgemenskaper är du 
med i? (Välj ALLA tillämpliga) 

a.   AA 

b.   CA 

c.  GA 

d.    OA 

e.   Nar‐Anon 

f.   Al‐Anon 

g.   Religionsbaserad 

h.    Annan:                                                                                
 
11.  Har du några familjemedlemmar som 

är med i ett tolvstegsprogram? 
a.   Ja  

b.   Nej 
 

12a.   Vilken var din huvuddrog? 
(Välj ETT svar) 

a.   Alkohol 

b.   Cannabis (gräs, hasch, osv.) 

c.  Kokain 

 d.  Crack 

e.   Ecstasy 

f.   Lugnande medel (sobril, valium,  
             alprazolam, osv.) 

g.   Hallucinogener (LSD, PCP, osv.) 

h.   Inandningspreparat (lim, lustgas, osv.) 

i.   Opiater (heroin, morfin, osv.) 

j.   Opioider (oxycodone, kodein, fentanyl,  
             osv.) 

k.   Uppiggande (amfetamin,  
              metamfetamin, osv.) 

l.   Metadon/Subutex  

m.  Annan receptbelagd medicin 
 
12b.  Vi lka  droger  använde  du  

regelbundet  under  en  period? 
(Välj ALLA tillämpliga) 

a.   Alkohol 

b.   Cannabis (gräs, hasch, osv.) 

c.  Kokain 

 d.  Crack 

e.   Ecstasy 

f.   Lugnande medel (sobril, valium,  
       alprazolam, osv.) 

g.   Hallucinogener (LSD, PCP, osv.) 

h.   Inandningspreparat (lim, lustgas, osv.) 



i.   Opiater (heroin, morfin, osv.) 

j.   Opioider (oxycodone, kodein, fentanyl,   
       osv.) 

k.   Centralstimulerande medel (amfetamin, 
metamfetamin, osv.) 

l.  Metadon/subutex/subuxone 

 m.  Receptbelagd medicin 

n.   Annan:      

13.  Vilket datum blev du drogfri? 

 
 

Dag       Månad    År 
 

14.  När gick du på ditt första NA möte? 
 

Månad  År 
 
15. Använde du fortfarande 

substitionspreparat när du gick på ditt 
första NA möte? (subutex, metadon, 
subuxone) 

a.    Ja  

b.    Nej 
 
16a.   Har du börjat använda droger igen 

vid något tillfälle sedan du började ditt 
tillfrisknande i NA? 

a.   Ja (gå till #16b) 

b.   Nej (gå till #17) 
 
16b.   Om ja, hur många gånger har du tagit  
          återfall? 
   
 

16c.   När  du  tog  återfall,  var  du  ?   
          (Välj ALLA tillämpliga): 

a.   Regelbundet på möte? 

b.   I kontakt med en 

sponsor?  

c.   Engagerad i NA service? 

17.  Blev du anhållen av polisen när du  

       använde droger? 

a.      Ja  

b.      Nej 
 

18.  Kryssa för de tre viktigaste sakerna 
eller personerna  som påverkade 
ditt beslut att gå på ditt första NA 
möte.  (Välj högst tre stycken) 

a.   NA medlem  

b.   NA litteratur 
c.   Kontakt med NA service  
        (S&I, PSA, Telefonservice) 

d.   Fångvårdsanstalt  

e.   Nar‐Anon medlem 

f.   AA medlem eller grupp 

g.   

Behandlingshem/beroenderådgivning  

h.   Familj 

i.   Vän eller granne som inte var medlem i 
NA. 

j.   Sjukvårdspersonal 

k.   Domstolsbeslut 

l.  Övervakare/frivården 

m.   Arbetsgivare 

eller arbetskamrat 

n.   Dagstidning, tidskrift,  radio, eller TV 

o.   Person anställd av kyrkan 

p.   Skolkurator, lärare eller annan  

         skolpersonal 

 q.   Annan:    
 



13.  Vilket datum blev du drogfri?
 

Dag       Månad    År 
 

14.  När gick du på ditt första NA möte? 
 

Månad  År 
 

15. Använde du fortfarande substitionspreparat 
när du gick på ditt första NA möte? (subutex, 
metadon, subuxone) 

a.    Ja  

b.    Nej 
 

16a.   Har du börjat använda droger igen vid 
något tillfälle sedan du började ditt 
tillfrisknande i NA? 

a.   Ja (gå till #16b) 

b.   Nej (gå till #17) 
 

16b.   Om ja, hur många gånger har du tagit 
återfall?    
 
16c.   När  du  tog  återfall,  var  du  ?   
          (Välj ALLA tillämpliga): 

a.   Regelbundet på möte? 

b.   I kontakt med en sponsor?  

c.   Engagerad i NA service? 

17.  Blev du anhållen av polisen när du  

       använde droger? 

a.      Ja  

b.      Nej 
 

18.  Kryssa för de tre viktigaste sakerna eller 
personerna  som påverkade ditt beslut att 
gå på ditt första NA möte.  (Välj högst tre 
stycken) 

a.   NA medlem  

b.   NA litteratur 
c.   Kontakt med NA service  
        (S&I, PSA, Telefonservice) 

d.   Fångvårdsanstalt  

e.   Nar‐Anon medlem 

f.   AA medlem eller grupp 

g.   Behandlingshem/beroenderådgivning  

h.   Familj 

i.   Vän eller granne som inte var medlem i NA. 

j.   Sjukvårdspersonal 

k.   Domstolsbeslut 

li.  Övervakare/frivården 

m.   Arbetsgivare eller 

arbetskamrat 

n.   Dagstidning, tidskrift,  radio, eller TV 

o.   Person anställd av kyrkan 

p.   Skolkurator, lärare eller annan  

         skolpersonal 

 q.   Annan:   _ 



19.  Vad var det som fick dig att vilja stanna kvar 
i NA? 

(Välj ALLA tillämpliga) 

a.   Identifikation med tillfrisknande beroende på 

möten  

 b.   Ett varmt och välkomnande mottagande i 

gruppen  

c.   Din sponsor 

d.   NA litteraturen 

e.   Serviceåtaganden 

 f.   Andra NA 

medlemmar 

g.   NA event 

h.   Annat:    
 
20.  Hur betydelsefull tror du att dit första NA 

möte var när det gällde att bli/förbli 
drogfri? (på en skala från 1 i betydelsen 
“inte alls” till 5 i betydelsen “mycket”, rita 
en ring runt siffran) 

 
1  2  3  4  5 

Inte alls  mycket 
 
21.  Innan du började ditt tillfrisknande i NA, var du… 

(Välj ALLA tillämpliga) 

a.   Anställd? 

b.   Hade fast bostad? 

c.   I en familj som du helt eller delvis försörjde? 

d.   Upprätthöll en meningsfull kontakt med din 
familj? 

e.   I ett fast förhållande? 

f.   Inget av ovanstående 
 
22.  Efter att du kom till NA, på vilka områden 

har ditt liv förbättrats? (Välj ALLA 
tillämpliga) 

a.   Stabil 

bostadssituation 

b.   Anställning 
c.   Vidare studier 

d.  Nya sociala kontakter 

 e.   Förbättrade familjerelationer 

f.   Fritidsintressen och hobbies



23a.   Tar du receptbelagd medicin för närvarande?  

a.   Ja  

b.   Nej 

c.   Väljer att inte svara  
 

23b.  Vad tar du medicin för? 
(Välj ALLA tillämpliga) 

a.   Psykiska besvär(depression, ångest, 
bipolär sjukdom, osv.) 

b.   Tillfällig medicinsk behandling  
(kirurgi, fraktur, 
tandläkarbehandling, osv.) 

c.   Kronisk sjukdom (hepatit C, HIV, 
cancer, osv.) 

d.   Substitionsbehandling(metadon, 
subutex, osv., behandling mot 
beroende) 

e.   Långvarig medicinsk behandling 
(blodtryck, sköldkörtel, 
hormonbehandling, 
osv.) 

f.   Annan:    
 
 



 


