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De fleste af de nuværende globale indikatorer ser på, hvad 
der sker i en nation gennem en enkelt linse. Hver linse 
repræsenterer et aspekt af et bevidsthedsniveau. For 
eksempel fokuserer sundhedsindekset på et aspekt af 
bevidsthedsniveauet for overlevelse; fredsindekset fokuserer 
på et aspekt af relationsbevidsthedsniveauet; 
Uddannelsesindekset fokuserer på et aspekt af 
selvværdsbevidsthedsniveauet; demokratiindekset og 
kønskløften fokuserer på to aspekter af 
transformationsbevidsthedsniveauet; Osv.

GBI blev konstrueret ved at tildele to, tre eller fire 
globale indikatorer til hvert af de syv bevidsthedsniveauer – 
17 globale indikatorer i alt (se figur 1).

Point for de 17 globale indikatorer blev normaliseret, og 
gennemsnittet for de normaliserede points for indikatorerne 
på hvert bevidsthedsniveau blev omsat til et point for hvert 
bevidsthedsniveau (ud af 100). Gennemsnittet af 
placeringerne for de syv bevidsthedsniveauer blev føjet 
sammen for at opnå et samlet GBI-point (ud af 700) for 
nationen.

GBI-modellen giver ikke et perfekt mål for hvert 
bevidsthedsniveau. Nogle niveauer er bedre repræsenteret 
end andre. Men overordnet set er der en rimelig god 
repræsentation, og giver fordelen at komme frem til et enkelt 
point, der repræsenterer velværeniveauet for en nations 
befolkning.

Fokus for hvert bevidsthedsniveau og antallet og typerne af 
indikatorer, der anvendes på hvert bevidsthedsniveau, er vist 
i tabel 1 på næste side

Baggrund
Den Globale BevidsthedsIndikator (GBI)® er et 
bevidsthedsbarometer til at måle velværeniveauet, der 
opleves af en nations borgere. GBI er baseret på Barretts 
model ”De syv bevidsthedsniveauer®”, som igen er baseret på 
en udvidet version af Maslow's behovspyramide. Bilag 1 
indeholder en detaljeret forklaring på konstruktionen af 
modellen for de syv bevidsthedsniveauer.

Der findes mange typer globale indikatorer til måling og 
sammenligning af nationer: hver indikator fokuserer på et 
specifikt aspekt af samfundsudviklingen – såsom 
sundhedsindeks, fredsindeks, uddannelsesindeks, 
demokratiindeks, kønskløften – men der er intet, som måler 
helheden; intet, der måler det overordnede niveau af velvære 
i en nation. GBI er et forsøg på at rette op på denne 
situation.
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TabEL 1: Antallet og typer af indikatorer på hvert bevidsthedsniveau

Fokus for det nationale bevidsthedsniveau Typer og (antal) af indikatorer

7 Opfylder borgernes behov for stabilitet, velvære og lykke. Statens styrke, stabilitet og legitimitet og niveau for 
befolkningens lykke. (2)

6 Opfylder borgernes behov for miljøkvalitet og 
miljøbeskyttelse.

Det naturlige miljøs helbred og kvalitet, og kvaliteten af 
beskyttelsesindsatser. (2)

5 Opfylder borgernes behov for inklusion, fairness, 
åbenhed, tolerance og transparens.

Styrken af personlige relationer, social netværksstøtte og 
borgerdeltagelse (social sammenhæng), og grundlaget og 
mulighederne for social fremgang. (2)

4 Opfylder borgernes behov for frihed, ligestilling og 
ansvarlighed.

Legale rettigheder, individuelle friheder og social tolerance, 
demokratiniveau, pressefrihed og ligestilling mellem køn. (4)

3 Opfylder borgernes behov for uddannelse og et 
understøttende erhvervsklima

Adgang til og kvaliteten af uddannelse og erhvervsmæssig 
infrastruktur, støtte til iværksættere og 
arbejdsmarkedsfleksibilitet. (2)

2 Opfylder borgernes behov for sikkerhed, beskyttelse og 
fred.

Samfundsmæssig tryghed og sikkerhed, og det militære niveau 
og fred/vold. (2)

1 Opfylder borgernes behov for sundhedspleje og økonomisk 
præstation.

Korruptionsniveau, infrastruktur for fysisk og 
mental sundhed, og økonomisk præstation. (3)
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EU opererer gennem et system med overnationale 
uafhængige institutioner og mellemstatslige 
forhandlede beslutninger truffet af medlemsstaterne. 
Vigtige EU-institutioner        omfatter    Europa-
Kommissionen, Rådet for Den Europæiske Union, Det 
Europæiske Råd, Den Europæiske Unions Domstol og 
Den Europæiske Centralbank. Europa-Parlamentet 
vælges hvert femte år af EU-borgere. 

EU’s oprindelse

EU blev skabt som en naturlig udvikling af Det 
Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF), som blev 
oprettet i 1957 ved Rom-traktaten.   En af 
hovedårsagerne til oprettelsen af EF var at udvikle 
stærke økonomiske bånd mellem de europæiske 
nationer i håbet om, at dette ville mindske muligheden 
for en tredje verdenskrig.

En af de vigtigste årsager til at skabe Det 
europæiske Økonomiske Fællesskab var at 
formindske muligheden for en tredie verdenskrig.

EF havde seks stiftende medlemmer - Belgien, Frankrig, 
Italien, Luxembourg, Nederlandene og Vesttyskland.   
16 år senere, i 1973, blev Danmark, Irland og Det 
Forenede Kongerige medlem af EF. Grækenland 
tiltrådte i 1981, Portugal og Spanien tiltrådte i 1986. Da   
EU blev oprettet i 1993, var der således 12 stiftende 
medlemmer.

Østrig, Finland og Sverige blev medlem af EU i 1994. 
Cypern, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, 
Malta, Polen, Slovakiet og Slovenien tiltrådte i 2004, 
Bulgarien og Rumænien tiltrådte i 2007, og Kroatien 
tiltrådte i 2013. Udvidelsestrinene i EF og EU er vist i 
Tabel 2.

Hvor forenet er    
Den Europæiske 
Union?
Den Europæiske  Union  (EU)  er  en  politisk  og  
økonomisk  union, der  blev  oprettet  i  1993  ved      
Maastricht-traktaten.   EU har en anslået befolkning på 
513 millioner mennesker og  omfatter  i øjeblikket  28  
medlemsstater.      EU  har  et indre    marked  og  et  
standardiseret  internt  retssystem, der gælder for alle 
medlemsstater. EU's politikker har til formål at sikre fri 
bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og 
kapital i et indre marked. En monetær union baseret på  
euroen  trådte i  kraft  i 2002 med 19 EU-
medlemsstater.  

EU har permanente diplomatiske missioner i hele 
verden og er repræsenteret i FN, 
Verdenshandelsorganisationen, G7 og G20. På grund af 
sin globale indflydelse er EU blevet beskrevet som en 
ny supermagt sammen med USA, Kina og potentielt 
Indien.

Tabel 2: Udvidelsesetaper i EØF og EU 

Gruppe Udvidelses 
etape

Lande Antalf 
medlemmer

Det Europæiske Økonomiske 
Fællesskab (EØF og EF)

Etape 1: 1957 6

Etape 2: 1973 9

Etape 3: 1981 10

Etape 4: 1986

Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, 
Luxembourg, Nederlandene

Danmark, Irland, Storbritannien 

Grækenland

Portugal, Spanien 12

Den Europæiske Union (EU Etape 5:1994 15

Etape 6: 2004 25

Etape 7: 2007 27

Etape 8: 2013

Østrig, Finland, Sverige

Cypern, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland,
Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien

Bulgarien, Rumænien

Kroatien 28
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Fordeling af verdenssyn i EU

I øjeblikket opererer EU's medlemslande ud fra fire 
forskellige verdenssyn (se tabel 3). Bilag 2 indeholder en 
beskrivelse af de fire verdenssyn. I 2014 var der tre 
nationer, der opererer fra Befolkningsbevidsthed, syv 
nationer, der opererer fra Velstandsbevidsthed, 11 
nationer, der opererer fra Nationsbevidsthed og syv 
nationer, der opererer fra Statsbevidsthed.

Siden da, er en nation - Irland - gået fra 
Velstandsbevidsthed til Befolkningsbevidsthed og to 
nationer – Letland og Litauen – gik fra Statsbevidsthed  
til Nationsbevidsthed.  

Tabel 4 viser de dominerende verdenssyn i de enkelte 
EU-medlemsstater sammen med GBI-point i 
parentes og nationens globale placering i 2018.

De mest bevidste nationer i EU er Finland, Danmark, 
Sverige og Irland. Finland og Danmark rangerede nr 3 og 
nr 4 i verden med GBI-point på 654 og 652. De 
mindst bevidste nationer i EU var 

Ungarn, Kroatien, Rumænien, Bulgarien og Grækenland 
med GBI-point fra 445 til 470, og placeringer fra nr 41 
til nr 49 i verden.

Verdenssyn efter specifikke indikatorer

Nedenstående tabeller viser fordelingen af verdenssyn i 
EU's medlemslande med syv af de vigtigste af de 17 
globale indikatorer.  

Verdenssyn og økonomiske resultater

Fordelingen af verdenssyn efter de økonomiske 
resultater er vist i tabel 5. Alle nationer, der opererer 
fra verdenssynet Befolkningsbevidsthed er i den 
øverste kategori af økonomiske resultater. Alle 
nationer, der opererer fra Velstandsbevidsthed, 
undtagen Belgien, er også i den øverste kategori.

De fleste nationer, der opererer fra Nationsbevidsthed 
er i den anden kategori af økonomiske resultater. Malta 
ligger i den øverste kategori, og Litauen og Letland er i 
den tredje kategori.

Tabel 3: Antal EU lande der opererer fra forskellige verdenssyn  (2014–2018)

Befolkningsbevidsthed (BB) Velstandsbevidsthed (VB) Nationsbevidsthed (NB) Statsbevidsthed (SB)
2014 3 7 11 7

2016 3 7 13 5

2018 4 6 13 5

Tabel 4: GBI-point og EU medlemslandenes globale placering efter verdenssyn i 2018 

BB VB NB SB
Finland (654), nr 3 

Danmark (652), nr 4 

Sverige (638), nr 7 

Irland (631), nr 8

Ungarn (470), nr 41 

Kroatien (469), nr 43 

Rumænien (467), nr 44 

Bulgarien (453), nr 46 

Grækenland (445), nr 49

Nederlandene (621, nr 11 

Luxembourg (619), nr 12 

Tyskland (618), nr 13 

Storbritannien (618, nr 14 

Østrig (612,  nr 15 

Belgien (591, nr 16

4 6

Frankrig (578), nr 16 

Slovenien (573), nr18 

Malta (571), nr 19 

Spanien (552), nr 23 

Portugal (547), nr 24 

Tjekkiet (546), nr 25 

Estland (534), nr 26 

Slovakiet (509), nr 29 

Italien (508), nr 30 

Cypern (507), nr 31 

Litauen (501), nr 33 

Polen (499), nr 35 

Letland (492), nr 38 

13 5
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Verdenssyn og kønsmæssig ligestiling

Fordelingen af verdenssyn efter ligestilling er vist i tabel 
7. To nationer, der opererer fra verdenssynet
Befolkningsbevidsthed er i den højeste kategori af
ligestilling mellem kønnene - Sverige og Finland. Irland
og Danmark er i den anden kategori. To nationer, der
opererer fra verdenssynet Velstandsbevidsthed er i den
anden kategori - Tyskland og Storbritannien. De øvrige
fire nationer, der opererer fra Velstandsbevidsthed, er i
den tredje kategori – Nederlandene, Belgien, Østrig og
Luxembourg.

Der er tre nationer, der opererer fra verdenssynet 
Nationsbevidsthed i den anden kategori af ligestilling 
mellem kønnene - Slovenien, Frankrig og Letland - og 
en nation, der opererer fra verdenssynet 
Statsbevidsthed - Bulgarien.

Seks nationer, der er fra verdenssynet 
Nationsbevidsthed er i den tredje kategori, og fire 
nationer - Tjekkiet, Slovakiet, Malta og Cypern - er i 
den fjerde kategori.

Tabel 5: EU: Verdenssyn og økonomisk præstation

Økonomisk præstation BB VB NB SB Total
75+ 4 5 1 - 10

65,00–74,99 - 1 10 1 12

55,00–64,99 - - 2 4 6

Total 4 6 13 5 28

De fleste nationer, der opererer fra Statsbevidsthed er 
i den tredje kategori. En nation - Ungarn - er i den 
anden kategori.

Verdenssyn og demokratiniveau

Fordelingen af verdenssyn efter demokratiniveau 
fremgår af tabel 6. Alle nationer, der opererer fra 
verdenssynet Befolkningsbevidsthed og alle nationer, 
der opererer fra Velstandsbevidsthed, undtagen 
Belgien, er fulde demokratier. Ifølge Economic 
Intelligence Unit (EIU) er Belgien et fejlbehæftet 
demokrati.

To nationer, der opererer fra Nationsbevidsthed er 
fulde demokratier - Malta og Spanien. Alle andre 
nationer, der opererer fra verdenssynet 
Nationsbevidsthed er fejlbehæftede demokratier 
undtagen Polen, som ifølge EIU er et hybridt regime.

To nationer, der opererer fra verdenssynet 
statsbevidsthed, er fejlbehæftede demokratier - 
Grækenland og Bulgarien - og tre er hybride regimer - 
Ungarn, Kroatien og Rumænien.

Demokrati BB VB NB SB Total
Fuldstændigt 4 5 2 11

Defekt - 1 10 2 13

Hybrid - - 1 3 4

Total 4 6 13 5 28

Tabek 7: EU: Verdenssyn og ligestilling mellem køn

Afstand mellem køn BB VB NB SB Total
0,800+ 2 - - - 2

0,750–0,799 2 2 3 1 8

0,700–0,749 - 4 6 2 12

0,650–0,699 4 2 6

Total 4 6 13 5 28

Tabel 6: EU: Verdenssyn og demokratiniveau
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Der er to nationer, der opererer fra verdenssynet 
Statsbevidsthed i den tredje kategori - Kroatien og 
Rumænien - og to er i den fjerde kategori - Grækenland 
og  Ungarn.

Verdenssyn og korruption

Den omvendte fordeling af verdenssyn efter 
korruptionsniveau (den mest ærlige) er vist i tabel 8.  
Tre nationer, der opererer fra verdenssynet 
Befolkningsbevidsthed vises i den højeste kategori af 
ærlighed. Irland er i den anden kategori.  Fire nationer, 
der opererer fra verdenssynet Velstandsbevidsthed - 
Nederlandene, Luxembourg, Storbritannien og Tyskland 
- er i den højeste kategori af  ærlighed.

To nationer, der opererer fra verdenssynet 
Velstandsbevidsthed er i den anden kategori - Østrig og 
Belgien. Alle nationer, der opererer fra verdenssynet 
Nationsbevidsthed er i den anden og tredje kategori af  
ærlighed.

Alle fem nationer, der opererer fra verdenssynet 
Statsbevidsthed er i den tredje kategori
.

Verdenssyn og social samhørighed

Fordelingen af verdenssyn efter grad af social 
samhørighed fremgår af tabel 9. Tre nationer, der 
opererer fra verdenssynet Befolkningsbevidsthed har 
den højeste placering i social samhørighed. En nation – 
Sverige – falder ind under den anden kategori. Fem 
nationer, der opererer fra verdenssynet 
Velstandsbevidsthed er også i den højeste kategori. En 
nation – Belgien – falder ind under den anden kategori.  
To nationer, der opererer fra verdenssynet 
Nationsbevidsthed - Malta og Slovenien - er også i den 
højeste  kategori.

Syv nationer, der opererer fra verdenssynet 
Nationsbevidsthed er i den anden kategori, og fire 
nationer er i den tredje kategori - Tjekkiet, Polen, 
Litauen og Letland. Alle nationer, der opererer fra 
verdenssynet Statsbevidsthed er i den tredje kategori.

Verdenssyn og statens styrke, stabilitet og 
legitimitet

Fordelingen af verdenssyn efter statens styrke, 
stabilitet og legitimitet    fremgår af    tabel 10. 

Tabel 8: EU: Verdenssyn og ærlighed (omvendt af korruptionsniveau)

Ærlighed BB VB NB SB Total
80+ 3 4 - - 6

60–79 1 2 5 - 9

40–59 - 8 5 13

Total 4 6 13 5 28

Tabel 9: EU: Verdenssyn og social samhørighed

Socail samhørighed BB VB NB SB Total
60+ 3 5 2 - 10

50–59 1 1 7 - 9

40–49 - - 4 5 9

Total 4 6 13 5 28

Tabel 10: EU: Verdenssyn og statens styrke, stabilitet og legitimitet

Stabilitet BB VB NB SB Total
90+ 4 4 1 - 9

70–89 - 2 11 - 13

50–69 - - 1 5 6

Total 4 6 13 5 28
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Alle fire nationer, der opererer fra verdenssynet 
Befolkningsbevidsthed, fire nationer, der opererer fra 
Velstandsbevidsthed - Luxembourg, Tyskland, Holland 
og Østrig - og en nation, der opererer fra 
Nationsbevidsthed - Portugal - er i den højeste kategori 
af styrke, stabilitet og legitimitet.

To nationer, der opererer fra verdenssynet 
Velstandsbevidsthed - Belgien og Storbritannien - og 11 
nationer, der opererer fra verdenssynet 
Nationsbevidsthed er i den anden kategori. En nation, 
der opererer fra verdenssynet Nationsbevidsthed er i 
den tredje kategori - Cypern - sammen med alle 
nationer, der opererer fra verdenssyn Statsbevidsthed.

Verdenssyn og niveauer af lykke

Fordelingen af verdenssyn efter lykkeniveau fremgår af 
tabel 11. Tre nationer, der opererer fra verdenssynet 
Befolkningsbevidsthed er i den højeste kategori af 
lykke. En nation – Irland – falder ind under den anden 
kategori.

To nationer, der opererer fra verdenssynet 
Velstandsbevidsthed er også i den højeste kategori af 
Lykke – Nederlandene og Østrig. De øvrige fire - 
Tyskland, Belgien, Luxembourg og Det Forenede 
Kongerige - er i den anden kategori.

Syv nationer, der opererer fra verdenssynet 
Nationsbevidsthed er i den anden kategori, og seks 
nationer er i den tredje kategori. Fire nationer, der 
opererer fra verdenssynet Statsbevidsthed er i den 
tredje kategori, og en - Bulgarien - falder ind under den 
fjerde kategori.

Fordelingen af verdenssyn efter disse syv vigtige 
indikatorer viser, at de nationer, der har de mest 
avancerede verdenssyn i    EU, altid er koncentreret i 
toppen af hver kategori, og de nationer, der har de 
mindst avancerede verdenssyn, er altid koncentreret i 
bunden af hver kategori.

Tabel 11: EU: Verdenssyn og Lykke

Lykke BB VB NB SB Total
7,00+ 3 2 - - 5

6,00–6,99 1 4 7 - 12

5,00–5,99 - - 6 4 10

4,00–4,99 - - - 1 1

Total 4 6 13 5 28
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Konsekvente 
forbedringer og 
forringelser
I dette næste afsnit identificerer vi de medlemslande i 
EU, der konsekvent forbedrer og konsekvent falder i  
bevidsthed. Den dårlige  nyhed  er,  at  kun  12 af de 28 
EU-lande viser en konsekvent forbedring af 
bevidstheden (se  Tabel  12). Den gode nyhed er, at der 
kun var to konsekvente fald. Fjorten nationer viste ikke 
en ændring i nogen retning.

Kun 12 af EU's 28 medlemslande viste en 
konstant stigning i bevidsthed .

Nationer, der konsekvent udvikler sig i 
bevidsthed

Den eneste nation med verdenssynet 
Befolkningsbevidsthed der konsekvent forbedrede 
bevidstheden over de to tidsperioder var Irland. Den 
eneste nation med verdenssynet Velstandsbevidsthed 
der konsekvent forbedrede bevidstheden over de to 
tidsperioder var Det Forenede Kongerige. Syv af de 13 
nationer med verdenssynet Nationsbevidsthed 
forbedrede konsekvent bevidstheden. Rumænien og 
Bulgarien var de eneste to nationer med verdenssynet 
Statsbevidsthed der viste en konsekvent forbedring.

Hvad er blevet bedre?

Irland
Forbedringerne i Irland skyldtes hovedsagelig stigninger 
i de økonomiske resultater, personlig frihed 
og miljøkvalitet.

Luxembourg
Forbedringerne i Luxembourg skyldtes hovedsagelig en 
forøgelse af den sociale samhørighed og den personlige 
frihed.

UK
Forbedringerne i Det Forenede Kongerige skyldes 
hovedsagelig en stigning i ligestillingen mellem kønnene 
og miljøkvaliteten.

Tabel 12: EU: Konsekvente stigninger (2014 til 2016 og 2016 til 2018)

Nation 2014 2016 2018 Ændring %
Irland 613 621 631 +18 2,9

Luxembourg 600 618 619 +19 3,2

Storbritannien 610 615 618 +8 1,3

Befolkningsbevidsthed 

Velstandsbevidsthed

Nationsbevidsthed Litauen 454 486 501 +47 10,4

Malta 529 548 571 +42 7,9

Portugal 525 534 547 +22 4,2

Estland 515 530 534 +19 3,7

Tjekkiet 529 540 546 +17 3,2

Slovakiet 496 499 509 +13 2,6

Frankrig 565 571 578 +13 2.,

Statsbevidsthed RUmænien 408 451 467 +59 14,5

Bulgarien 417 429 453 +36 8,6
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Litauen
Forbedringerne i Litauen skyldtes hovedsagelig øget 
social samhørighed, miljøkvalitet, befolkningens 
lykkeniveau,  økonomiske resultater, ligestilling mellem 
kønnene og den personlige   sikkerhed.

Malta
Forbedringerne i Malta skyldtes hovedsagelig en 
stigning i miljøbeskyttelsen,   befolkningens   lykke og      
miljøkvaliteten.

Portugal
Forbedringerne i Portugal skyldes hovedsagelig en 
stigning i de økonomiske resultater, befolkningens 
lykke,  statens styrke,  stabilitet og legitimitet,  niveauet  
for  social  samhørighed  og erhvervsklimaets  
effektivitet.

Estland
Forbedringerne i Estland  skyldtes   hovedsagelig 
stigninger i økonomiske resultater og ligestilling mellem 
kønnene. Der var et betydeligt fald i  miljøbeskyttelsen.

Tjekkiet
Forbedringerne i Tjekkiet er hovedsagelig sket 
ved stigninger i de økonomiske resultater, 
lykkeniveauet og den sociale samhørighed. Der var et 
betydeligt fald i miljøbeskyttelsen.

Slovakiet
Forbedringerne i Slovakiet skyldtes hovedsagelig en 
stigning i den sociale samhørighed og de økonomiske 
resultater.

Frankrig
Forbedringerne i Frankrig skyldtes hovedsagelig en 
forøgelse af miljøbeskyttelsen, den sociale 
samhørighed, miljøkvaliteten og ligestillingen mellem 
kønnene.

Rumænien
Forbedringerne i Rumænien skyldtes hovedsagelig 
stigninger i økonomiske resultater, lykke, 
miljøbeskyttelse, miljøkvalitet og social samhørighed.

Bulgarien
Forbedringerne i Bulgarien skyldtes hovedsagelig 
stigninger i økonomiske resultater, lykke og social  
samhørighed.

Nationer, der konsekvent faldt i 
bevidsthed

De to nationer, der konsekvent faldt i bevidsthed i 
perioden 2014 til 2016 og 2016 til 2018, var Østrig og 
Sverige (se  tabel  13). I begge tilfælde var det samlede 
fald mindre end 2 %.

To af EU's 28  medlemslande viste et konstant fald i 
bevidsthed .

Hvad er faldet?

Østrig
Faldet i bevidstheden i Østrig skyldes hovedsagelig en 
stigning i volden og et fald i lykke og social 
samhørighed. På den positive side viste Østrig et fald i 
korruptionen.

Sverige
Faldet i bevidsthed i  Sverige  kommer primært fra en 
stigning i vold og et fald i demokrati, sundhedspleje, 
personlig sikkerhed og lykke. På den positive side har 
Sverige vist en stigning i den sociale samhørighed, 
ligestilling mellem kønnene og kvalitet og  beskyttelse 
af  miljøet.

Tabel 13: EU: Konsekvente fald (2014 til 2016 og 2016 til 2018)

2014 2016 2018 Ændring %
Østrig 619 615 612 −7 1,1

Sverige 643 642 638 −4 0,6
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Udvidelsesfasernes indvirkning på EU's 
samlede GBI-point

Dette afsnit viser udviklingen i det gennemsnitlige GBI-
point for EU på hvert udvidelsestrin. Da GBI-data ikke 
var tilgængelige i de første år af EF og EU, har vi 
brugt GBI-point for 2018 til at udføre denne 
analyse. Resultaterne repræsenterer derfor ikke 
situationen, som den eksisterede i hver udvidelsesfase. 
De repræsenterer den nuværende situation.

De involverede nationer i hver udvidelsesfase er vist i 
tabel 14. De otte etaper af udvidelse er blevet 
grupperet i tre faser.

• Fase A repræsenterer udvidelsesfaserne forud for
Grækenlands optagelse (etape 1 og 2)

• Fase B repræsenterer de udvidelsesfaser, der
omfattede Grækenland (etape 3), Portugal og Spanien
(etape 4) og Østrig, Finland og Sverige (etape 5).

• Fase C repræsenterer de udvidelsesfaser, der
omfattede 13 central- og østeuropæiske nationer
(etape 6, 7 og 8

Antallet af nationer i hvert verdenssyn og det 
gennemsnitlige GBI-point for EU i hver fase og hver 
etape af udvidelsen kan ses i Tabel 15 og Figur 2.

Det gennemsnitlige GBI-point for EU tog et 
betydeligt nedadgående skift i begyndelsen af fase B, 
fra 604 til 588, med Grækenlands indtræden og igen i 
begyndelsen af fase C, fra 592 til 563, med deltagelse 
af ti central- og østeuropæiske nationer. Den 
nedadgående forskydning fortsatte fra 563 til 553 med 
Bulgariens, Rumæniens og Kroatiens tiltrædelse i etape 7 
og 8.

Antallet af nationer, der opererer fra hvert verdenssyn i 
hver af de tre udvidelsesfaser, er vist i figur 3.

Alle nationer i fase A enten opererede enten fra 
Befolkningsbevidsthed (2), Velstandsbevidsthed (5) 
eller Nationsbevidsthed (2). Det gennemsnitlige GBI-
point for disse ni nationer var 604 - svarende til 
verdenssynet Velstandsbevidsthed. Grækenland, der 
opererer fra verdenssynet  Statsbevidsthed,  har  det  
laveste  GBI- point af  alle    EU-nationer    (445)  - en 
forskel på 159 fra det gennemsnitlige point for fase A. 

Tabel 14: Faser og etaper i EU's udvidelse

GBI 
faser

Udvidelsesetaper for 
EU medlemskab

Nationer

Fase A Etape 1: 1957

Etape 2: 1973

Fase B Etape 3: 1981

Etape 4: 1986

Etape 5:1994

Fase C Etape 6: 2004

Etape 7: 2007

etape 8: 2013

Belgien (VB), Frankrig (NB), Tyskland (VB), Italien (NB), Luxembourg (VB), Nederlandene (VB) 

Danmark (BB), Irland (BB), UK (VB)

Grækenland (SB)

Portugal (NB), Spanien (NB)

Østrig (VB), Finland (BB), Sverige (BB)

Cypern (NB), Tjekkiet (NB), Estland (NB), Ungarn (SB), Letland (NB), Litauen (NB), Malta (NB), 
Polen (NB), Slovakiet (NB), Slovenien (NB)

Bulgarien (SB), Rumænien (SB)

Kroatien (SB)

Tabel 15: Antallet af nationer der opererer fra hvert verdenssyn i hver fase og på hver etape af EU's udvidelse

GBI-faser Udvidelse 
Etape

BB VB NB SB Total Gennemsnitlig 
GBI

Fase A Etape 1: 1957 - 4 2 - 6 589

Etape 2: 1973 2 5 2 - 9 604

Fase B Etape 3: 1981 2 5 2 1 10 588

Etape 4: 1986 2 5 4 1 12 581

Etape 5: 1994 4 6 4 1 15 592

Fase C Etape 6: 2004 4 6 13 2 25 563

Etape 7: 2007 4 6 13 4 27 556

Etape 8: 2013 4 6 13 5 28 553
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De største forskelle mellem Grækenland og fase A-
landene var social samhørighed, korruptionsniveau, 
økonomiske resultater, folkets frihed, effektivitet i    
erhvervsklimaet    og befokningens lykke.

Fra et skattemæssigt, økonomisk, erhvervsmæssigt og 
socialt perspektiv var Grækenland ikke klar til at tiltræde 
EU .

Set i bakspejlet  kan  vi  sige,  at  Grækenland  ud fra  et  
skattemæssigt,  økonomisk, erhvervsmæssigt  og  socialt  
perspektiv  ikke  var  parat til at blive medlem af EU. 
Dets værdier var så forskellige fra fase A nationer, at det 
nok aldrig burde have været inviteret til at blive  
medlem.

Fase B repræsenterer de udvidelsesfaser, der omfattede 
Grækenland (etape 3), Portugal og Spanien (etape 4) og 
Østrig, Finland og Sverige (etape 5). Mens etape 3  og  4  
sænkede  EU's        bevidsthedsniveau  til 581, hævede 
etape 5 det til 592. På  dette tidspunkt, selv med 
Grækenland inkluderet, svarede det gennemsnitlige 
GBI-point for EU til verdenssynet 
Velstandsbevidsthed. Den samlede effekt af fase B var 
at sænke Fase A GBI-pointet med 12 point fra 604 til  
592.

Fase C  repræsenterer  de  udvidelsesfaser,      der  
omfattede 13 central- og østeuropæiske nationer. Det 
gennemsnitlige GBI-point  for  Etape  6  nationer 

er  520,  en  forskel på    −84 fra gennemsnittet af fase A 
nationer. Det gennemsnitlige  point for etape 7 og 8 
nationer er 463, en forskel på −141 fra Fase A nationerne.

De største  forskelle  mellem    etape 6-landene     og fase 
A-landene var korruption, social samhørighed, 
befolkningens lykke, støtte til erhvervsklimaet, 
beskyttelse af miljøet og folkets frihed.  

De største forskelle mellem etape 7 og 8 kombineret og 
fase A nationer var korruption, social samhørighed,  
befolkningens lykke,  støtte til    erhvervsklimaet, frihed 
for mennesker og niveauet for de økonomiske  resultater.

Den samlede  effekt  af  fase  C  var    at    sænke  fase B 
GBI-point med 39 point fra 592 til 553, og at sænke  fase  
A  GBI-point  med  51  point  fra  604  til  553.

Hvilke konklusioner kan vi drage?

Etape 3, 6, 7 og 8 af EU's udvidelser  sænkede       EU's  
gennemsnitlige  bevidsthed  betydeligt. All nationerne i 
etaperne 1, 2, 4 og 5 i EU's udvidelser opererer    fra    
verdenssynene  Befolkningsbevidsthed (4), 
Velstandsbevidsthed (6) eller Nationsbevidsthed (4) 

Figur 2: Gennemsnitlig GBI-point for EU i hver udvidelsesfase og -etape 
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Alle nationer i etape 3, 6, 7 og 8 i EU's udvidelser 
opererer fra verdenssynene Nationsbevidsthed
(9) og Statsbevidsthed (5). Som følge heraf blev EU fra 
2004 i stigende grad domineret af værdierne i 
verdenssyn Nationsbevidsthed og stærkt påvirket af 
værdierne i verdenssynet Statsbevidsthed (se figur  3).

De nationer, hvis værdier er mindst afstemt med 
værdierne af de oprindelige medlemmer af EU er dem, 
der er dybest forankret i Nationsbevidsthed
– Slovakiet, Italien,  Cypern, Litauen, Polen og 
Letland – med GBI-point under 510 og dem, der 
opererer fra verdenssynet Statsbevidsthed – Ungarn, 
Kroatien, Rumænien, Bulgarien og Grækenland – med 
GBI-point på 470 eller  derunder.

Af disse 11 nationer fungerer Slovakiet, Italien,  Cypern, 
Litaueb, Letland, Grækenland og Bulgarien som 
fejlbehæftede demokratier,  og  Polen,  Ungarn,  
Kroatien  og Rumænien fungerer  som  hybridregimer.   
Otte af  disse  lande  opererer fra det laveste niveau af 
social samhørighed (se  tabel  9) – Polen, Ungarn, 
Rumænien, Bulgarien, Litauen, Kroatien, Letland og 
Grækenland – og Italien og Slovakiet opererer fra det 
næstlaveste niveau af social samhørighed. Alle 11 
nationer undtagen Polen er fra det højeste 
korruptionsniveau (se   tabel   8). Polen opererer fra det 
næsthøjeste korruptionsniveau.  

Seks af de 11 nationer opererer fra det laveste 
ligestillingsniveau – Grækenland, Tjekkiet, Slovakiet, 
Malta, Cypern og Ungarn. Polen, Kroatien, Rumænien 
og Italien opererer på det næstlaveste niveau af 

kønsmæssig ligestilling. Bulgarien opererer på det 
næsthøjeste niveau for ligestilling mellem køn.

Vigtige forskelle mellem verdenssyn

Der er betydelige forskelle i bevidsthed mellem de 
forskellige verdenssyn. De gennemsnitlige GBI-
point for de nationer, der opererer fra hvert verdenssyn, 
er vist i figur 4. Der er en forskel på 183 point mellem 
det gennemsnitlige GBI-point for EU-nationer, der 
opererer fra verdenssynet Befolkningsbevidsthed og 
verdenssynet Statsbevidsthed.

Værdibrudlinjer

For at afsløre værdibrudlinjerne - de vigtigste  
forskelle mellem verdenssyn - har vi sammenlignet  det  
gennemsnitlige  point  for  hver  af  de  syv niveauer af 
bevidsthed for nationer i hvert verdenssyn. De tre 
største forskelle mellem tilstødende verdenssyn har en 
skygge. Den største forskel vises med fed og 
understreget, og den næststørste forskel understreges i 
de følgende fire tabeller.

Der er en forskel på 183 point mellem det 
gennemsnitlige GBI-point mellem nationer der 
opererer fra verdenssynet 
Befolkningsbevidsthed og Statsbevidsthed i EU .

Figur 3: Samensætningen af verdenssyn i EU i de tre faser 
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Sammenligning mellem Befolkningsbevidsthed 
og Velstandsbevidsthed

Det gennemsnitlige point for hvert bevidsthedsniveau for 
nationer, der opererer fra Befolkningsbevidsthed og 
Velstandsbevidsthed i EU, sammenlignes i  tabel  16. Ca.  
69% af    forskellen skyldes    tre bevidsthedsniveauer –  
Niveau  4, 7 og  3.  

Af de fire indikatorer, der udgør niveau 4-
bevidsthedspointet, kan 52 % af forskellen 
tilskrives ligestilling mellem kønnene og 27 % til det 
demokratiske niveau. Forskellen ved niveau 7 
bevidsthed er ligeligt fordelt mellem to indikatorer - 
Statens styrke

og legitimitet og befolkningens lykkeniveau. På niveau 
3 bevidsthed kan 59% af forskellen tilskrives støtten til 
erhvervsklimaet og 41% til uddannelsesniveauet.

Sammenligning mellem Velstandsbevidsthed 
og Nationsbevidsthed

Det gennemsnitlige point for hvert bevidsthedsniveau 
for nationer, der opererer fra Velstandsbevidsthed og 
Nationsbevidsthed sammenlignes i tabel 17. Ca. 58% af 
forskellen mellem Velstandsbevidsthed og 
Nationsbevidsthed skyldes tre bevidsthedsniveauer - 
Niveau 1, 7 og 5.

Figur 4: Gennemsnitlig samlet GBI-point for EU nationer der opererer fra hvert verdenssyn i 2018 

Tabel 16: EU: Sammenligning af det gennemsnitlige point ved bevidsthedsniveau for  
Befolkningsbevidsthed og Velstandsbevidsthed i 2018

Verdenssyn Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Samlet
BB 91,81 91,35 90,91 92,22 94,46 87,15 95,97 643,86

VA 89,96 89,04 85,14 84,15 92,15 84,20 88,59 613,22

Forskel −1,85 −2,31 −5,77 −8,07 −2,31 −2,95 −7,38 30,64

Tabel 17: EU: Sammenligning af det gennemsnitlige point ved bevidsthedsniveau for  Velstandsbevidsthed 
og Nationsbevidsthed i 2018

Verdenssyn Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Samlet
VB 89,96 89,04 85,14 84,15 92,15 84,20 88,59 613,22

NB 72,89 84,11 73,69 76,05 78,19 74,88 72,30 532,11

Forskel −17,07 −4,93 −11,45 −8,10 −13,96 −9,32 −16,29 81,11
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Af de tre indikatorer, der udgør niveau 1-
bevidsthedspointet, kan 51 % af forskellen tilskrives 
korruptionsniveauet, og 31 % kan tilskrives    niveauet  
for  de  økonomiske  resultater. På  niveau 7  
bevidsthed, kan 52%  af  forskellen  tilskrives 
statens styrke, stabilitet og legitimitet og 48% til 
befolkningens lykkeniveau. På niveau  5 bevidsthed, 
kan 75% af forskellen tilskrives niveauet for social  
samhørighed.

Sammenligning mellem Nationsbevidsthed og 
Statsbevidsthed

Det gennemsnitlige point for hvert bevidsthedsniveau 
for nationer, der opererer fra Nationsbevidsthed og 
Statsbevidsthed sammenlignes i tabel 18. Ca. 56% af 
forskellen mellem nationer, der opererer fra 
Nationsbevidsthed og Statsbevidsthed skyldes tre 
niveauer af bevidsthed - Niveau 1, 5 og 7. Der er også 
en betydelig forskel på niveau 4 og 3.

Af de tre indikatorer,    der udgør niveau  1-
bevidsthedspointet, kan 45% af forskellen tilskrives    
korruptionsniveauet  og  35%  til niveauet for 
økonomiske  resultater.   På niveau  5-bevidsthed  kan   
69 %         af    forskellen  tilskrives

social samhørighed. På niveau  7 bevidsthed, kan 55% 
af forskellen tilskrives niveauet befokningens 
lykkeniveau og 45% til statens styrke, stabilitet og 
legitimitet.

Sammenligning mellem nationer, der opererer 
fra Befolkningsbevidsthed og Statsbevidsthed

For yderligere at undersøge  de  største  forskelle i 
bevidsthed i  EU er GBI-pointene for 
Befolkningsbevidsthed og Statsbevidsthed blevet 
sammenlignet (se  tabel  19). Ca.  54%  af      forskellen  
skyldes    tre bevidsthedsniveauer –  Niveau  7, 1 og 5. 
Der er også betydelige forskelle på  niveau  4, 3 og  6.

Af de to indikatorer, der udgør Niveau  7 bevidsthed 
pointet, kan 56% af forskellen tilskrives befolkningens 
lykkeniveau og 44% til statens styrke, stabilitet og 
legitimitet. Af de tre indikatorer, der udgør  niveau  1-
bevidsthedspointet, kan 50 % af forskellen tilskrives 
korruptionsniveauet, og 33 % kan tilskrives niveauet for 
de  økonomiske resultater. Af de to indikatorer, der 
udgør niveau 5-bevidsthedsscoren, kan 71 % tilskrives 
niveauet for social samhørighed.

Tabel 18: EU: Sammenligning af det gennemsnitlige point ved bevidsthedsniveau for Nationsbevidsthed og 
Statsbevidsthed i EU i 2018

Verdenssyn Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Samlet
NB 72,89 84,11 73,69 76,05 78,19 74,88 72,30 532,11

SB 58,56 79,36 64,72 65,30 65,44 67,61 59,70 460,70

Forskel −14,33 −4,75 −8,97 −10,75 −12,75 −7,27 −12,60 −71,41

Tabel 19: EU: Sammenligning af det gennemsnitlige point ved bevidsthedsniveau for Befolkningsbevidsthed og 
Statsbevidsthed i 2018 

Verdenssyn Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Samlet
Befolknings- 
Bevidsthed

91,81 91,35 90,91 92,22 94,46 87,15 95,97 643,86

Stats- 
Bevidsthed

58,56 79,36 64,72 65,30 65,44 67,61 59,70 460,70

Forskel −33,25 −11,99 −26,19 −26,92 −29,02 −19,54 −36,27 −183,16
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Opsummering af de vigtigste forskelle mellem 
verdenssyn

De vigtigste forskelle mellem de nationer, der opererer fra 
tilstødende verdenssyn i EU, fremgår af tabel 20.

Baseret på disse sammenligninger af verdenssyn, kan vi 
konkludere, at de primære værdibrudlinjer mellem nationer, 
der opererer fra Befolkningsbevidsthed og nationer, der 
opererer fra alle andre verdenssyn i EU er ligestilling 
mellem kønnene.

De primære  værdibrudlinjer  mellem  nationer,  der 
opererer fra verdenssynene Befolkningsbevidsthed og 
Velstandsbevidsthed, og dem, der opererer fra 
verdenssynene Nationsbevidsthed og Statsbevidsthed, er 
niveauet af korruption og niveauet af social  samhørighed.

Der er fem centrale værdibrudlinjer mel-
lem nationer der opererer fra de 4 verdenssyn vi 
finder i EU: Ligestilling mellem køn, korruptions-
niveau, niveauet for social samhørighed, 
økonomisk præstation og niveauet for 
befolkningens frihed .

De primære værdibrudlinjer mellem nationer, der opererer 
fra verdenssynene Befolkningsbevidsthed, 
Velstandsbevidsthed og Nationsbevidsthed, og dem, der 
opererer fra verdenssynet Statsbevidsthed, er niveauet for 
økonomiske resultater og niveauet for befolkningens 
frihed.

Vi kan således identificere fem nøgleværdier, der er 
brudlinjer mellem nationer, der opererer fra  de  fire  
verdenssyn,  der findes  i    EU: ligestilling mellem kønnene, 
korruptionsniveau, niveau for social samhørighed, niveauet 
for økonomiske resultater og befolkningens frihed.

Hvorfor bliver EU mindre forenet?

Efterhånden som EU voksede, faldt dets samlede GBI-
point, navnlig inden for ligestilling mellem kønnene, 
korruption, social samhørighed, økonomiske resultater og 
befolkningens frihed.

De største fald fandt sted  i  etape 3,  6,  7  og  8 af 
EU's udvidelse med Grækenlands tiltrædelse i etape 3, 
Cyperns, Tjekkiets, Estlands, Ungarns, Letlands,  
Litauens,  Maltas,  Polens,  Slovakiets  og  Sloveniens 
tiltrædelse i etape 6, Bulgariens og Rumæniens 
tiltrædelse i etape 7 og Kroatiens tiltrædelse i etape 8. 
Disse landes tiltrædelse medførte en betydelig sænkning 
af EU's værdier og et fald i den interne samhørighed.

De første  revner  i  EU's indre samhørighed    begyndte i  
2009 at dukke op  med krisen indenfor  euroområdet:   
truslen mod EU fra Grækenlands, Cyperns, Irlands, Italiens,   
Portugals og Spaniens misligholdelse af statsgæld.  Selv 
om truslen var begrænset, lagde den et betydeligt pres på 
de interne forbindelser mellem de mere velforvaltede 
nationer og nogle af de mindre velforvaltede  nationer.

Der begyndte at dukke yderligere belastninger op i 2015, 
hvor et stort antal migranter og asylansøgere begyndte at 
ankomme   til EU's grænser. De  vanskeligheder, der 
opstod,    var spørgsmålet om, hvem der skulle bære 
byrden ved at genbosætte disse mennesker, og hvem der 
skulle bære byrden  ved  at kontrollere  deres  indrejse. 
Nogle    medlemsstater hilste migranterne velkommen – 
for det meste dem, der opererer fra 
Befolkningsbevidsthed  og  Velstandsbevidsthed; andre  
medlemsstater  var tilbageholdende med at sørge for 
boliger til dem, og nogle medlemsstater afviste dem – for 
det meste dem, der opererer fra Statsbevidsthed.

Tabel 20: EU: Centrale forskelle mellem nationer der opererer fra tilstødende verdenssyn

Forskel mellem… Centrale forskelle
Velstandsbevidsthed og Befolkningsbevidsthed

Nationsbevidsthed og Velstandsbevidsthed

Statsbevidsthed og Nationsbevidsthed 

Befolkningsbevidsthed og Statsbevidsthed

Ligestilling mellem køn, demokratiniveau, Statens styrke, stabilitet og 
legitimitet, befokningens lykkeniveau.

Korruption, social samhørighed, befolkningens lykkeniveau.

Social samhørighed, økonomisk præstation, befolkningens frihed, korruption.

Korruption, social samhørighed, befolkningens lykkeniveau.
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Migrantspørgsmålet    afslørede  dybe  værdibrudlinjer, 
ikke kun mellem medlemslandene, men også inden for 
medlemslandene, hvilket resulterede i et nedadgående 
skift i bevidsthed og en hærdning af konservative 
værdier. I Det Forenede Kongerige afslørede 
indvandrerspørgsmålet en betydelig værdibrudlinje  
mellem de mennesker, der omfavner verdenssynet 
Nationsbevidsthed, og dem, der omfavnede 
verdenssynet Velstandsbevidsthed. Denne brudlinje var 
medvirkende til, at befolkningen i Det Forenede 
Kongerige stemte, om end med en meget snæver 
margen,  for at  genvinde  deres  suverænitet  ved at 
forlade    EU.

Det mest synlige resultat af de belastninger, som krisen 
i euroområdet og migrantspørgsmålet har lagt på EU, 
har været et tilbageskridt for liberalismen og 
en genopblussen af populismen – et skift fra 
værdierne i Befolkningsbevidsthed 

og Velstandsbevidsthed til 
Nationsbevidsthedens etnisk og religiøst definerede 
værdier. Samtidig har der været en genopblussen af 
verdenssynet Statsbevidsthed i nogle nationer – en 
tilbagetrækning til fascisme og hvidt 
overherredømme og en stigning i demonstrationer 
af homofobi og fremmedhad

Et resultat af disse dybere værdibrudlinjer er at EU er 
ved at blive  uhåndterligt. Vil  det  overleve? Resultatet  
er ikke sikkert. Der er stigende sandsynlighed for, at EU 
vil blive opdelt i to lejre – nationer med nuværende 
GBI-point over 530 og nationer med  nuværende 
GBI-point under  510  (se  tabel  4). Denne  forskel  er  
steget  fra 2014 til 2018.
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Yderligere
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Du finder flere oplysninger

The World Atlas of Consciousness: et interaktiv kort over 
verden, der viser GBI-point og procentvise ændringer 
mellem 2016 og 2018..

GBI-points for 145 nationer: et interaktivt regneark, der 
viser GBI-points for 145 nationer i 2014, 2016 og 2018.

Yderligere læsning

2019 Nordisk bevidsthedsrapport: en sammenligning 
af bevidsthedsudviklingen i Danmark, Finland, Island, 
Norge og Sverige.

2019 Global Bevidsthedsrapport: en sammenligning af 
bevidsthedsudviklingen i 145  af verden nationer fra 2014 
til 2016 og fra 2016 til 2018
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Bilag 1: 
Beskrivelse af 
modellen Be-
vidsthedens syv 
niveauer ®Af 
Richard Barrett
Fra 1995 til 1996 arbejdede jeg på at forenkle og udvide 
Maslow ' s behovspyramide for at bruge det som et redskab 
til måling af bevidsthed. Jeg lavede tre ændringer:

• Et skift i fokus fra behov til bevidsthed.

• En udvidelse af begrebet selvaktualisering

• Nye benævnelser af de basale behov.

Skift fra behov til bevidsthed

Det var tydeligt for mig, at når folk har underliggende frygt-
baserede overbevisninger om at kunne opfylde deres 
mangelbehov, vil deres underbevidste sind forblive fokuseret 
på at finde måder til at opfylde disse behov.

Overlevelsesbevidsthed

Når en person for eksempel har underliggende frygtbaserede 
overbevisninger på bevidsthedens overlevelsesniveau vil de, 
uanset hvor mange penge de tjener, altid have mere. For dem 
er nok aldrig nok. På grund af deres tidligere erfaringer, 

føler de, at de ikke kan stole på at universet vil sørge for dem.

Derfor skal de være på vagt, tjene så meget som de kan og holde 
øje med hver en krone, de bruger. Sådanne mennesker kan 
forblive fokuseret på bevidsthedens overlevelses-niveau hele 
deres liv, selv om de sammenlignet med andre er økonomisk 
velstående.

Relationsbevidsthed

Når en person har en underbevidst frygt-baseret 
overbevisning på bevidsthedens kærligheds- og 
tilhørsforholdsniveau, så vil de altid have mere, uanset hvor 
meget kærlighed og hengivenhed de får. De kan ikke få nok. 
De ønsker at opleve den kærlighed og hengivenhed, der ikke 
blev tildelt dem i deres barndom. Sådanne mennesker kan 
forblive fokuseret på bevidsthedens kærligheds- og 
tilhørsforholdsniveau hele livet, selv om de kan være i et 
kærligt forhold.

Selvværdsbevidsthed

Når en person har en underbevidst frygt-baseret 
overbevisning på bevidsthedens selvværdsniveau så vil de, 
uanset hvor meget ros eller anerkendelse de får, altid have 
mere. De kan ikke få nok. De ønsker at opleve den respekt og 
anerkendelse, de ikke blev tildelt i deres teenage år. Sådanne 
mennesker kan forblive fokuseret på bevidsthedens 
selvværdsniveau hele deres liv, selv om deres bedrifter ofte 
bliver anerkendt af mennesker omkring dem.

Disse tre overvejelser fik mig til at erkende, at de 
frygtbaserede overbevisninger, som vi bruger til at fortolke 
vores virkelighed kraftigt påvirker det bevidsthedsniveau, vi 
opererer fra i løbet af vores voksne år; de fortsætter med at 
holde os fokuseret på vores mangelbehov, og giver os 
dermed ikke mulighed for at udforske vores vækstbehov.

Udvidelse af begrebet selvaktualisering

Den anden ændring jeg gjorde, var at give mere definition til 
Maslows koncept om Selvaktualisering. Jeg opnåede dette 
ved at integrere begreberne fra den vediske filosofi i Maslows 
model og ved at udvide selvaktualisering fra et niveau til tre.

Ifølge vedisk filosofi kan vi opleve syv bevidsthedsniveauer. 
De første tre – vågne, drømme og dyb søvn – er en del af 
alles daglige oplevelse. De næste fire er afhængige af det 
niveau af selvaktualisering vi når.



| 19

I den fjerde bevidsthedstilstand erkender vi, at vi er mere 
end et ego i en fysisk krop. Ved at overveje spørgsmålet, 
hvem er jeg? Begynder vi at erkende, at vi også er en sjæl.

I den femte bevidsthedstilstand lærer vi fuldt ud at 
identificere os med vores sjæls motivationer. Vi fokuserer 
mere på at udforske vores naturlige evner og talenter, og vi 
begynder at opleve en psykologisk evne til at opleve en frygt-
fri tilstand.

I den sjette bevidsthedstilstand bliver vi bevidste om det 
dybe niveau af forbindelse vi har til andre mennesker. Vi 
indser, at der ikke er nogle "andre" for på et dybere niveau af 
væren er vi alle energimæssigt forbundne.

I den syvende bevidsthedstilstand bliver vi ét med alt, hvad 
der er. Selvet går sammen med alle andre aspekter af 
skabelsen i en tilstand af Enhed. Der er ingen adskillelse 
mellem den der ved og objektet for viden.

Hyppigheden af vores erfaringer med disse højere 
bevidsthedstilstande afhænger af, i hvor høj grad vi har 
sluppet de frygtbaserede overbevisninger, vi lærte i løbet af 
vores barndom og teenageår. Når vi bliver bedre til at slippe 
vores frygt og mestre vores mangelbehov, får vi mere adgang 
til de højere bevidsthedstilstande. Vi begynder på 
Transformationsniveauet og derfra gennemgår vi tre stadier 
af selvaktualisering.

Transformation

Den fjerde bevidsthedstilstand svarer til Carl Jungs koncept 
om individualisering. Jeg kalder dette bevidsthedsniveau 
transformation. Transformation opstår, når vi finder 
friheden og autonomien til at være den, vi er: når vi 
begynder at undersøge vores sande natur. Vi lærer at træffe 
vores egne valg; at udvikle vores egen stemme, uafhængigt af 
vores forældres og kulturs konditionering, og derved blive 
skaberen af vores eget liv. Dette er et vigtigt indledende trin, 
før vi går ind i selvaktualiseringens første niveau.

Det første niveau af selvaktualisering

Den femte bevidsthedstilstand i vedisk filosofi svarer til det 
første niveau for selvaktualisering. Jeg refererer til dette 

bevidsthedsniveau som indre samhørighed. På dette 
bevidsthedsniveau fusionerer vores egomotivationer med 
vores sjæls motivationer. Vi ønsker at identificere vores 
unikke evner og talenter og finde vores personlige 
transcendente formål – vores kald eller opgave i livet. Vi 
bliver en sjælsgennemtrængt personlighed, der ønsker at 
føre et værdidrevet og formålsdrevet liv.

Det andet niveau af selvaktualisering

Den sjette bevidsthedstilstand i vedisk filosofi svarer til det 
andet niveau af selvaktualisering. Jeg refererer til dette 
bevidsthedsniveau som "at gøre en forskel." På dette 
bevidsthedsniveau begynder vi at føle en fornemmelse for 
empati over for de ugunstigt stillede; vi ønsker at bruge vores 
unikke evner og talenter til at støtte og hjælpe dem; vi ønsker 
at forbedre verden. Vi lærer, at vi kan gøre en større forskel, 
hvis vi forbinder os og samarbejder med andre, der deler de 
samme værdier og den samme fornemmelse af formål.

Det tredje niveau af selvaktualisering

Den syvende bevidsthedstilstand i vedisk filosofi svarer til 
det tredje niveau af selvaktualisering. Jeg refererer til dette 
bevidsthedsniveau som "tjeneste". Vi ankommer til dette 
niveau af bevidsthed, når vores stræben efter at gøre en 
forskel bliver til en måde at leve på. Vi begynder at få en 
fornemmelse af medfølelse for verden. Uanset hvor vi er, 
ønsker vi at være til tjeneste for andre – Vi ønsker blot at 
hjælpe på enhver måde, vi kan. På dette bevidsthedsniveau 
lærer vi at vise kærlighed og venlighed i alle situationer; vi 
lærer at være trygge ved usikkerhed og at tappe fra den 
dybeste kilde til vores visdom.

Selv om jeg fuldt ud indser de korrelationer, jeg har lavet 
mellem vedisk filosofi og Maslows koncept om 
selvaktualisering ikke er præcise, er de tilstrækkeligt tæt på 
til at give indsigt i motivationerne og den underliggende 
spirituelle betydning af selvaktualiseringsprocessen.

Nye benævnelser af de lavere 
bevidsthedsniveauer

Den sidste ændring jeg foretog til Maslows behovspyramide 
var at kombinere Maslows fysiologiske og 
sikkerhedsmæssige niveauer til et enkelt overlevelsesniveau 
og omdøbe kærligheds/tilhørsforholdsniveauet til 
relationsbevidsthed. Da det grundlæggende biologiske 
formål med at udvikle stærke relationsbånd er at føle sig 
beskyttet og tryg, refererer jeg ofte til bevidsthedens 
relationsniveau som tryghedsniveauet.
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Det er vigtigt at forstå, at når mennesker eller grupper 
opererer ud fra de første tre bevidsthedsniveauer, vil deres 
følelse af velvære altid være forbundet med tilfredsstillelse af 
deres mangelbehov. Kun når de har lært at tilfredsstille og 
mestre disse behov er deres sind fri til at fokusere på 
tilfredsstillelsen af deres forvandlings-og vækstbehov.
Vi opnår velvære på Transformationsniveau, når vi finder 
frihed og autonomi til at være den vi virkelig er. Vi opnår 
velvære i de øvre bevidsthedsniveauer, når vi finder mening 
og formål med vores liv; når vi føler, at vi kan gøre en forskel 
i andres liv; og når vi kan være til tjeneste for vores familie, 
samfund, land eller jordens velbefindende. Den glæde, vi 
oplever ved at tilfredsstille vores vækstbehov gør, at vi 
ønsker at gøre mere. For at opnå fuldspektret velvære må vi 
lære at tilfredsstille vores mangelbehov, vores 
tranformationsbehov og vores vækstbehov.

Selv om jeg lod selvværdsniveauet være uændret, refererer 
jeg ofte til dette bevidsthedsniveau som sikkerhedsniveauet, 
fordi vores selvværd og den grad af tillid vi føler normalt er 
relateret til den respekt og anerkendelse, vi får fra andre: vi 
føler os mere sikre, når vi bliver vel anset af vores 
jævnbyrdige.

Modellen med syv niveauer

Dette er måden jeg skabte modellen med de syv niveauer på. 
De første tre niveauer fokuserer på vores mangelbehov — 
overlevelse, relationer (tryghed) og selvværd (sikkerhed); de 
sidste tre niveauer fokuserer på vores vækstbehov — indre 
samhørighed, at gøre en forskel og tjeneste.

Vores bevidsthedstransformationsniveau slår bro over 
kløften mellem vores mangelbehov og vores vækstbehov. 
Det er her vi begynder at slippe de begrænsende frygt-
baserede overbevisninger vi lærte i løbet af vores formative 
år og begynder at justere vores egomotivationer med vores 
sjælsmotivationer. Figur  A1 viser modellen med 
bevidsthedens syv niveauer.
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Bilag 2: 
Beskrivelse af de 
fire verdenssyn der 
findes i EU

Befolkningsbevidsthed

Fokus for verdenssynet Befolkningsbevidsthed er frihed 
gennem lighed og ansvarlighed. Befolkningsbevidsthed 
forsøger at rette op på ulighederne mellem eliten (de 
rige) og masserne (de fattige) ved at fokusere på sociale 
velfærdsprogrammer, der lægger vægt på at opfylde 
borgernes overlevelses-, trygheds-og sikkerheds- 
(mangel) behov og derved give alle mulighed for at 
fokusere på deres individualiserings- og 
selvaktualiserings- (vækst) behov.

Regeringer i nationer, der opererer fra verdenssynet 
Befolkningsbevidsthed består normalt af politiske 
koalitioner, med medlemmer af Parlamentet, der er valgt 
gennem forholdstalsvalg. Sammenlignet med 
verdenssynet velstandsbevidsthed er de politiske partier 
langt mindre polariserede. I vid udstrækning har alle 
parter i nationer, der opererer fra verdenssynet 
Befolkningsbevidsthed, det samme centrale fokus – at 
skabe frihed og lighed gennem sociale 
velfærdsprogrammer, begrænse de negative virkninger 
af den frie markedsøkonomi

og fremme en bevidst kapitalisme. I verdensopsynet 
Befolkningsbevidsthed måles fremskridt ved Brutto 
National Lykke (BNL) per indbygger, snarere end ved 
bruttonationalindkomsten (BNI) per indbygger.

I dette verdenssyn er politisk korrekthed – at undgå 
sprog eller handlinger, der udelukker, marginaliserer eller 
fornærmer mindretal eller grupper af mennesker, der er 
ugunstigt stillet eller er anderledes – den afgørende 
forudsætning for ordentlige relationer. Alles stemme og 
alles forhåbninger betragtes som vigtige. Konflikter 
undgås, og der anvendes dialog til at bilægge tvister. 
Samfund, der opererer fra Befolkningsbevidsthed løser 
problemer ved at arbejde sig igennem tingene sammen 
for at finde ud af, hvad der er bedst for det fælles 
bedste. Konsensus er vigtig, fordi harmoni er værdsat.

Ligestilling mellem kønnene betragtes som vigtig i 
Befolkningsbevidstheden. Der er et stærkt fokus på 
familiens behov: en lang orlov for forældre i barnets 
første leveår, gratis børnehave, mænd og kvinder deles 
om børnepasningen, en ligelig fordeling af arbejdskraften 
i hjemmet og en bedre balance mellem arbejde og livet 
både for kvinder og mænd. Som et resultat af alle disse 
politikker, er der flere kvinder, som er økonomisk aktive i 
nationer, der opererer fra verdenssynet 
Befolkningsbevidsthed.

Med hensyn til retfærdighed, i stedet for at straf 
betragtes som gengældelse, ses det i verdenssynet 
Befolkningsbevidsthed som en mulighed til at fokusere 
på rehabilitering af lovovertrædere – hjælpe mennesker, 
der har brudt loven med at reintegrere i samfundet. 
Dødsstraffen er blevet afskaffet i nationer, som opererer 
fra verdenssynet Befolkningsbevidsthed.

Der er ingen race, religiøs eller etnisk diskrimination i 
nationer, der opererer fra verdenssynet 
Befolkningsbevidsthed. Der lægges stor vægt på 
beskyttelse af dyr – både husdyr og vilde dyr.

I verdenssynet Befolkningsbevidsthed, er der et skift i 
hvad der lægges vægt på i undervisningen fra læsning, 
skrivning og aritmetik til følelsesmæssig intelligens og 
relationsstyring.

Sundhed og healing i verdenssynet 
Befolkningsbevidsthed er meget orienteret mod 
alternativ, ikke-invasiv naturmedicin og 
psykoterapeutiske behandlinger, der fokuserer på sind-
krop forbindelsen. 
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Velstandsbevidsthed

Fokus for verdenssynet velstandsbevidsthed er 
personlig sikkerhed gennem status og indflydelse. 
Regeringssystemer i verdenssynet velstandsbevidsthed 
tenderer til at være polariserede (to hovedparter), 
kampklare og baseret på princippet om at vinderen tager 
alt. Vælgerne tilslutter sig det politiske parti, der 
afspejler behovene i deres undergruppe – for eksempel 
industriens ejere og virksomheder versus arbejderne, de 
rige versus de fattige.'

I verdenssynet velstandsbevidsthed forsøger de rige og 
magtfulde at påvirke den politiske beslutningstagning 
gennem bestikkelse. Korruption tolereres, hvis det 
forbliver i skyggerne.

De fattige og de ugunstigt stillede, og miljøet, vinder 
sjældent i nationer, der er domineret af verdenssynet 
velstandsbevidsthed. At tjene penge er altafgørende. 
Kløften mellem rig og fattig bliver stadigt større. De 
fattige bliver ladt i stikken, og uligheden stiger hele 
tiden. Eliten synes ikke at tage sig af det og 
egeninteresse er overalt, ikke blot i erhvervslivet, men 
også i det politiske system.

Fokus for uddannelse i verdenssynet 
velstandsbevidsthed er at forberede folk til at 
konkurrere i arbejdets verden. Læsning, skrivning, 
aritmetik og videnskab prioriteres i skolerne. Sprog og 
kunst er underfinansieret. Mange unge mennesker, når 
de er færdige skolen, går på universiteterne for at få en 
Master i virksomhedsadministration. For dem betragtes 
dette som adgangspasset til rigdom. Alle søger at blive 
rige.

En af de mest foruroligende konsekvenser af 
verdenssynet velstandsbevidsthed er tabet af social 
kapital: en opbrydning af naboskab og forbundethed. 
Kommunale planlægningsorganer adskiller folk i 
boligområder baseret på indkomst. Selv gamle 
mennesker er opdelt i specialiserede hjem, nogle der 
tager sig af de rige og nogle der tager sig af de fattige. 
Familier socialiserer sjældnere, og venner mødes mindre 
hyppigt; gamle mennesker føler sig ensomme, og unge 
kæmper for at få en start i deres liv; overalt er der en 
stigning i stress og psykiske lidelser.

Selv om kvinders status er væsentligt forbedret i 
verdenssynet velstandsbevidsthed, diskrimineres de 
fortsat. Kvinders arbejde er ikke værdsat lige så højt som 
mænds; de får ikke samme løn som mænd i lignende 

lignende stillinger eller med tilsvarende kvalifikationer. 
Kvinder støder ofte op mod et glasloft. I erhvervslivet 
bliver de effektivt afskåret fra de øverste lag af ledelsen, 
som i høj grad betragtes som mændenes område. Den 
eneste måde kvinder kan få succes i erhvervslivet og i 
politik er at opføre sig som mænd. De fleste kvinder 
opgiver. De foretrækker at værdsætte deres helbred og 
familie over den stress der følger af at konkurrere i et 
system, der er skabt mod dem. Der ydes meget lidt 
støtte til kvinder under graviditet og i barnets første år.

Det der tidligere var religiøse helligdage (som observeret 
i nationsbevidsthed) er blevet fridage i 
velstandsbevidstheden: i stedet for at fejre religiøse 
festivaler ved navn, er nationale fridage simpelthen en 
påmindelse om, at penge ikke er til rådighed, fordi 
bankerne er lukket.

Sundhed og healing i verdenssynet velstandsbevidsthed 
er videnskabeligt baseret. Kroppen behandles som en 
maskine og psykiske problemer behandles med  medicin 
eller adfærdsterapi.

Nationsbevidsthed

Fokus for verdenssynet nationsbevidsthed er personlig 
sikkerhed gennem autoritet og uddannelse. Offentlige 
og private organisationer i verdenssynet 
nationsbevidsthed er reguleret via autoritetshierarkier -- 
typiske eksempler omfatter det offentlige, militæret og 
organiserede religioner. Folk kan kun avancere gennem 
offer, selvdisciplin og loyalitet. Vejen til anerkendelse 
involverer årtiers service med et løfte om en pension til 
sidst. Et centralt punkt i verdenssynet nationsbevidsthed 
er at ofre sig nu for senere belønning. Udmærkelser og 
dekorationer er forbeholdt dem, der har støttet lederen 
på en eller anden personlig måde eller har vist en særlig 
bemærkelsesværdig service til nationen. I dette 
verdenssyn er religiøst tilhørsforhold vigtigt, og det kan 
spille en væsentlig rolle i dannelsen af politiske alliancer.

Ledere anser det for acceptabelt at bruge regeringens 
maskineri til at tilfredsstille deres personlige ønsker. De 
blander sig i statsanliggender. De bruger deres 
indflydelse til at yde tjeneste til dem, der er loyale, eller 
tilhængere, der har betydelig indflydelse. Der er en høj 
grad af korruption i nationsbevidsthed, fordi lederne 
mener, at de kan operere uden for loven. Ledere, som 
opererer fra verdenssynet nationsbevidsthed søger ofte 
måder 
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ttil at ændre lovene, så de kan blive ved magten i 
længere perioder. De gør store anledninger til 
overdådige forestillinger. De elsker at vise sig..

Mekanismerne for retfærdighed i verdenssynet 
nationsbevidsthed er yderst bureaukratiske og kedelige 
og har tendens til at favorisere eliten. Drab og forræderi 
straffes med døden. Andre alvorlige forbrydelser er 
strafbare i lange perioder med indespærring.

I verdenssynet nationsbevidsthed er blandingen af 
sociale klasser ikke acceptabelt, ligesom ægteskab af 
mænd og kvinder fra forskellige etniske eller religiøse 
grupper. Det er yderst vigtigt at tilhøre den "rigtige" 
etniske og religiøse gruppe. Tilhørsforhold til den 
"forkerte" gruppe kan bringe sikkerheden i fare. 
Mennesker forventes at overholde accepterede 
mandlige/kvindelige seksuelle roller. De, der er 
homoseksuelle, lesbiske, biseksuelle eller transseksuelle, 
kan måske tolereres, men i de fleste sociale kredse vil de 
blive udelukket.

I verdenssynet nationsbevidsthed betragtes kvinder som 
andenrangsborgere og har langt mindre frihed end 
mænd. Mens kvinder ikke er helt underdanige til 
mændenes behov, så er de begrænset i hvilke roller, de 
kan udføre. De er ofte udelukket fra klubber og grupper 
domineret af mænd. Nationsbevidsthed er først og 
fremmest konservatismens og den religiøse tolerances 
verdenssyn.

Statsbevidsthed

Fokus for verdenssynet Statsbevidsthed er personlig 
sikkerhed gennem magt og styrke. I verdenssynet 
Statsbevidsthed, har ledere absolut magt; de frygtes af 
dem, der er omkring dem, og de betragter sig selv som 
værende over loven. Hvis der sættes spørgsmålstegn ved 
borgernes loyalitet over for lederen, kan de blive spærret 
inde i meget lang tid eller forvente en eller anden form 
for øjeblikkelig gengældelse – tortur eller død. Frygten 
findes overalt i nationer, der opererer fra verdenssynet 
Statsbevidsthed, og alle er forsigtige overalt.

Ledere føler sig aldrig trygge. Der er altid nogen i fløjene, 
der venter på at stjæle magten. Af denne grund er ledere 
i verdenssynet Statsbevidsthed yderst forsigtige med 
hvem de har omkring sig: der er intriger og komplotter 
overalt. Der kan ikke stoles på nogen, ikke engang 
medlemmerne af lederens inderkreds. Kun de mest 
magtfulde, de mest frygtindgydende og de mest 
intrigante ledere overlever i længere perioder.

Ledere, der opererer fra verdenssynet Statsbevidsthed 
kræver loyalitet og kræver konstant ros og tilbedelse – 
de har brug for at få kælet for deres egoer. De ønsker, 
hvad de ønsker, når de ønsker det, og du gør bedre i at 
passe på, hvis du ikke er i stand til at levere det, eller 
hvis du kommer på tværs af dem på nogen måde. 
Korruption er udbredt i verdenssynet Statsbevidsthed.

Ledere, der opererer fra verdenssynet Statsbevidsthed er 
normalt mænd og har enten flere koner og mange afkom 
eller en rækkefølge af trofækoner. I verdenssynet 
Statsbevidsthed er kvinder underordnet mænds behov. 
De er lidt bedre end tjenere eller slaver og bliver ofte 
behandlet som sexobjekter.

Ledere i verdenssynet Statsbevidsthed sætter en ære i 
at præsentere militær styrke og resultater. De har brug 
for sådanne demonstrationer til at fodre deres selvværd: 
de ønsker at føle sig magtfulde, og de har brug for at 
vise deres styrke. De kan endda ty til at udstille 
opfattelse af mandighed eller til at optræde offentligt 
med smukke kvinder. De vil gerne være far til mange 
mandlige børn. Kvindelige børn er mindre velkomne.

Ledere der opererer fra verdenssynet Statsbevidsthed 
vil lyve, snyde og manipulere for at blive førerhund. 
Korruption og bestikkelse er overalt. Dette er 
verdenssynet for despoter og diktatorer og alle dem, der 
bruger frygt til at manipulere andre for at få magten. 
Lederne af Statsbevidsthedsnationer bruger hemmeligt 
politi til at overvåge borgeraktiviteter: hundreder og 
tusinder af personer kan nemt forsvinde, for aldrig at 
blive hørt om igen. Når det er nødvendigt, bruger de 
militæret til at dæmpe uenighed og demonstrationer. 
Derfor er borgerne bange for at demonstrere mod 
regimet.

Diskrimination er overalt i verdenssynet 
Statsbevidsthed. Verdenssynet Statsbevidsthed affødte 
hvide og sorte overmennesker, samt Ku Klux Klan og 
neo-nazistiske politiske bevægelser. Homofobi er 
udbredt: folk, der er homoseksuelle, lesbiske, 
transseksuelle, biseksuelle eller transseksuelle tolereres 
ikke. Hvis de bliver opdaget, straffes de hårdt.
Mange aspekter af verdenssynet Statsbevidsthed kan 
findes i mafiaen, i gadebander og i netværk af 
narkobaroner. Disse grupper omfavner begrebet 
mandschauvinisme -- overdrevne former for 
maskulinitet.
Retten til at bære våben bliver virkelig forsvaret i 
verdenssynet Statsbevidsthed, ligesom drabet 
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og tæmningen af vilde dyr og mishandlingen af husdyr. 
Sport, der påfører smerte på et andet menneske, såsom 
boksning, eller på dyr, såsom tyrefægtning, hunde- og 
hanekamp er en del af verdenssynet Statsbevidsthed
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