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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/CCI 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 point 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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Udviklingen i 
bevidstheden i de 
nordiske nationer
De højeste  bevidsthedsniveauer    i    verden  findes  i 
de nordiske nationer. Tabel  2 viser GBI-points for 
Danmark,  Finland,  Island,  Norge  og  Sverige  i  2014, 
2016 og 2018 og de ændringer, der fandt sted mellem 
2014 og 2018.

Norge er det eneste land i den nordiske region 
der viser en vedvarende stigning i bevidsthed fra 
2014 til 2016, og fra 2016 til 2018.

Norge er, med  en  samlet  stigning  på  13  point  (2%),  
den eneste  nation  der viser  en  stigning  i  
bevidstheden i  begge to-årige perioder. Danmark og 
Norge er de eneste nationer, der har øget deres 
bevidsthedsniveau fra 2016 til 2018. Alle de andre 
nationer viste et fald i bevidstheden fra 2016 til  2018

1  Nogle af disse tabeller har mindre afrundingsfejl

Sverige er den eneste  nordiske  nation  der viser et  fald  
i bevidstheden  fra  2014 til 2016, og  fra  2016 til 2018. 
Både Finland og  Island viste  et  fald  i bevidstheden  fra  
2016 til 2018 , men  viste  en  samlet  forbedring  fra  
2014  til  2018.

Sverige er det eneste land i den nordiske region 
der viser et vedvarende fald i bevidsthed fra 
2014 til 2016, og fra 2016 til 2018 .

Ændringer i bevidsthed fra 2014, 2016 
til 2018

GBI-point efter bevidsthedsniveau for Danmark, Finland, 
Island,  Norge  og  Sverige  i  2014,  2016  og 2018, og 
de  globale  ranglister  for  hvert    
bevidsthedsniveau er vist i  tabel  3, 4, 5, 6 og  7.1

Danmark

I 2018 rangerede Danmark  nr 4  i  bevidsthed  i    verden.

Betydelige forbedringer og fald i bevidstheden

Den største forbedring (+ 6,68 point) i Danmark mellem 
2014  og  2018  var  på  niveau  6  bevidsthed  – der 
tilfredsstiller borgernes behov for miljøkvalitet og 
beskyttelse.

Styrker

Danmarks største styrke er dets engagement i at 
opfylde borgernes behov for stabilitet, velvære og 
lykke (niveau 7-bevidsthed). I 2014 rangerede det nr 3 i 
verden for niveau 7; i 2016 rangerede det nr 4, og i 
2018 rangerede det igen nr 3.

Tabel 2: Udvikling af GBI-point i de nordiske lande  2014, 2016 og 2018

Nation 2014 2016 2018 Ændring %
Danmark 648 648 652 +4 0,6%

Finland 646 657 654 +8 1,2%

Island 639 649 645 +6 0,9%

Norge 646 650 659 +13 2,0%

Sverige 643 642 638 −5 −0,8%
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Ting, der bliver bedre, men som har brug for 
opmærksomhed

Det er nødvendigt at opretholde fokus på at forbedre 
miljøkvaliteten og -beskyttelsen (niveau  6-bevidsthed). 
Der  var  en  betydelig  forbedring  mellem 2014 og 
2016 (+ 7,65) og derefter et lille fald mellem 2016 og 
2018 (− 0,97). I 2014 rangerede Danmark nr 14  i 
verden på  niveau  6 bevidsthed, og i 2018 rangerede 
det nr 6.

Ting, der forværres og som har brug for 
opmærksomhed
Det mest presserende behov i Danmark er at fokusere 
på at opfylde borgernes behov for sikkerhed, 
beskyttelse, fred og harmoni (niveau 2 bevidsthed). 
Situationen er gradvist blevet forværret siden 2014. I 
2014 og 2016 rangerede Danmark nr 2 i verden for 
niveau 2; i 2018 rangerede det nr 9. Den centrale 
udfordring er at forbedre niveauet for personlig 
sikkerhed.

Finland

I 2018 rangerede   Finland  nr 3  i  bevidsthed  i    
verden 

Betydelige forbedringer og fald i bevidsthed

Den største forbedring  (+ 5,81) i Finland fra 2014  til  
2018  var  på  niveau  6  bevidsthed  
– opfylde borgernes  behov  for  miljømæssig  kvalitet

og  beskyttelse.

Danmarks og Finlands vigtigste styrke er deres 
engagement i at opfylde borgernes behov for 
stabilitet, velvære og lykke.

Styrker

Finlands største styrke er dets engagement i at 
opfylde borgernes behov for stabilitet, velvære og 
lykke (niveau  7-bevidsthed). Situationen har  været 
støt forbedret siden 2014. I 2014 rangerede det nr  4 i 
verden for  niveau  7 bevidsthed. I 2018 rangerede det  
nr 1.

Ting, der er bedre, men som har brug for 
opmærksomhed
Det er nødvendigt at opretholde fokus på at forbedre 
miljøkvaliteten og-beskyttelsen (niveau  6-bevidsthed). 
Der  var  en  betydelig  forbedring  mellem 2014  og  
2016  (+ 9,61)  og  derefter  et  fald  mellem  2016 og 
2018 (− 3,80). I 2014 rangerede Finland nr 11 i verden 
på  niveau  6  bevidsthed,  og  i  2018 rangerede det  nr 
4.

Ting, der forværres og som har brug for 
opmærksomhed

Det mest presserende behov i Finland er at fokusere på 
at opfylde borgernes behov for  sikkerhed,  beskyttelse, 
fred og harmoni  (niveau  2-bevidsthed). Situationen er 
gradvist blevet forværret siden 2014. I 2014 rangerede 
Finland  nr 8  i    verden  for  niveau  2  bevidsthed; i 
2016 rangerede det nr 14, og i 2018 rangerede det nr 
18. De  vigtigste  udfordringer  er  at  forbedre 
niveauet  for den  personlige  sikkerhed  og at reducere 
voldsniveauet .

Tabel 3: Danmark: GBI-GCI point i relation til bevidsthedsniveau i 2014, 2016 og 2018, og global placering i 2018

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Samlet
2014 93,20 99,28 89,84 90,35 96,39 81,33 97,77 648

2016 93,42 97,28 90,55 86,33 92,72 88,98 98,51 648

2018 94,24 93,16 91,79 8888 98,46 88,01 97,84 652

Ændring +4

Placering

+1,04

5

−6,12
9

+1,95

10

−1,47

8

+2,07

5

+6,68
6

+0,07

3 4

Tabel 4: Finland: GBI-points i relation til bevidsthedsniveau i 2014, 2016 og 2018, og global placering i 2018

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Samlet
2014 91,36 95,14 94,81 92,03 92,22 84,08 96,80 646

2016 92,01 91,95 95,10 94,32 91,12 93,69 98,78 657

2018 91,81 89,69 95,65 93,48 93,55 89,89 100,00 654

Ændring +8

Placering

+0,45

10

-5,45
18

+0,84

3

+1,45

5

+1,33

11

+5,81
4

+3,20

1 3
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Island

I 2018  rangerede Island  nr 6  i  bevidsthed  i    verden.

Betydelige forbedringer og fald i 
bevidstheden

Den største forbedring (+ 4,52) i Island fra 2014 til 2018  
var  på  niveau  7  bevidsthed  -  at opfylde borgernes 
behov for stabilitet, velvære og  lykke.

Styrker

Islands vigtigste styrke er dets engagement i at opfylde 
sine borgeres behov for frihed, lighed og ansvarlighed 
(niveau 4 bevidsthed). Det rangerede nr 1 i verden for 
niveau 4 bevidsthed i 2014, 2016 og 2018.

Ting, der bliver bedre, men som har brug for 
opmærksomhed

Fokus på stabilitet, trivsel og lykke (niveau 7 bevidsthed) 
skal opretholdes.  Der var  en betydelig forbedring fra 
2014 til 2016 (+ 5,18) og derefter et lille fald fra 2016 til 
2018 (− 0,66). I  2014 rangerede  Island  nr 8  i    verden  
på  niveau  7 bevidsthed, og i 2016 og 2018 rangerede 
det nr 5

Islands og Sveriges vigtigste styrke er deres 
engagement i at opfylde borgernes behov for 
frihed, lighed og ansvarlighed .

Ting der forværres og som behøver 
opmærksomhed

Der er to presserende behov i Island: at fokusere på at 
opfylde borgernes behov for uddannelse og et gunstigt 
erhvervsklima (niveau  3 bevidsthed), og  at  fokusere 
på borgernes behov for miljømæssig kvalitet og 
beskyttelse  (niveau  6 bevidsthed). Situationen med 
hensyn til  niveau  3 bevidsthed skiftede lidt fra 2014  
til 2018,  men  Islands  nuværende  verdensrangering  
som  nr 17 giver anledning til bekymring. For så vidt 
angår niveau  6 bevidsthed har Island oplevet en 
betydelig  forbedring  fra 2014  til 2016  (+ 5,52)  og  
derefter  et  signifikant fald fra 2016 til 2018 (− 7,82). 
Islands nuværende rangordning som nr 17 giver 
anledning til bekymring..

Norge

I 2018 rangerede Norge nr 1  i  bevidsthed i verden.

Betydelige forbedringer og fald i 
bevidstheden

Den største forbedring (+ 4,62) i Norge fra 2014 til 
2018 var på niveau 5 – at opfylde borgernes behov for 
inklusion, retfærdighed, åbenhed, tolerance og 
gennemsigtighed.

Tabel 5: Island: GBI-points i relation til bevidsthedsniveau i 2014, 2016 og 2018, og global placering i 2018

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Samlet
2014 90,59 97,84 82,36 97,81 97,30 81,06 92,53 639

2016 90,82 99,34 82,39 98,08 94,11 86,58 97,71 649

2018 91,94 98,18 82,74 97,46 98,82 78,76 97,05 645

Ændring +6

Placering

+1,35

9

+0,34

2

+0,38

17

−0,35

1

+1,52

3

−2,30
17

+4,52
5 6

Tabel 6: Norge: GBI-points i relation til bevidsthedsniveau i 2014, 2016 og 2018, og global placering i 2018

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Samlet
2014 91,61 91,02 90,97 95,49 94,79 85,26 97,26 646

2016 93,16 89,68 90,68 95,80 94,02 87,96 98,74 650

2018 93,25 91,50 92,52 97,10 99,41 86,00 99,03 659

Ændring +13

Placering

+1,64

6

+0,48

13

+1,55

5

+1,61

2

+4,62
1

+0,74

10

+1,77

2 1
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Styrker

Norges største styrke er den universelle positive 
præstation; fra 2014 til 2018, er alle 
bevidsthedsniveauer forbedret. Det rangerer i 
øjeblikket nr 1 på niveau  5 bevidsthed; i 2014 
rangerede det nr 8 og i 2016 rangerede det  nr 5. Det  
rangerer i øjeblikket  nr  2  i  at      opfylde borgernes 
behov for stabilitet, trivsel og lykke  (niveau  7 
bevidsthed) og at opfylde borgernes behov for frihed, 
lighed og ansvarlighed  (niveau  4 bevidsthed).

Ting, der kræver opmærksomhed

Der var ingen    bevidsthedsniveauer, der  oplevede  et  
fald  i  bevidstheden mellem  2014 og  2018.   Norge 
rangerer  i øjeblikket  i  top ti på  alle niveauer  af 
bevidsthed  undtagen på  niveau  2  -  at opfylde  
borgernes  behov  for sikkerhed,  beskyttelse, fred  og 
harmoni, hvor  det  rangerer  nr 13.

Sverige

I 2018 rangerede Sverige  nr 7  i bevidsthed  i  verden.

Betydelige forbedringer i bevidstheden

Den  største  forbedring  (+ 2,22)  i  Sverige  fra 2014 til 
2018 var på niveau  6 bevidsthed – At opfylde 
borgernes behov for miljøkvalitet og-beskyttelse.

Styrker

Sveriges vigtigste styrke er dets engagement i at 
opfylde borgernes behov for frihed, lighed og 
ansvarlighed (niveau  4-bevidsthed) og at tilfredsstille 
borgernes  behov  for  sundhedspleje  og  økonomiske  
præstationer  (niveau  1-bevidsthed). Det rangerer i 
øjeblikket nr 3 på  niveau  4, og nr 4 på  niveau  1. I 
2014  rangerede det også nr 3 på  niveau  4, og det 
rangerede nr 3 på  niveau  1

Ting der bliver bedre men som behøver 
opmærksomhed

Fokus på miljøkvalitet og -beskyttelse (niveau  6-
bevidsthed) skal opretholdes. Der var en signifikant 
forbedring mellem 2014 og  2016 (+ 6,03) og derefter et 
fald mellem 2016 og 2018 (− 3,81). I 2014 rangerede 
Sverige nr 10 i verden på  niveau  6  bevidsthed,  i  2016  
rangeret det nr 5,  og  i  2018 rangerede det nr 9.

Ting der forværres og har brug 
foropmærksomhed

Det mest presserende behov i Sverige er at fokusere på at 
opfylde borgernes behov for sikkerhed, beskyttelse, fred og 
harmoni (niveau 2 bevidsthed). Der har været en støt 
nedgang i dette niveau af bevidsthed siden 2014. I 2014 
rangerede Sverige nr 10 i verden, I 2016  rangerede det nr 
11, og i 2018 rangerede det nr 17. De  vigtigste 
udfordringer  er at forbedre niveauet for den personlige 
sikkerhed og at reducere  voldsniveauet. Begge disse 
indikatorer har været i et vedvarende fald fra 2014 til 2018.

Et andet vigtigt behov  er  at  fokusere  på at opfylde  
borgernes behov for inklusion, rimelighed, åbenhed, 
tolerance  og  gennemsigtighed  (niveau  5 bevidsthed). I 
2014 rangerede Sverige nr 16,  i  2016  rangerede det  nr 
14  og  i  2018  rangerede det nr 18. Den  vigtigste  
udfordring er at forbedre niveauet for social samhørighed – 
styrken af personlige relationer, social netværksstøtte og 
deltagelse i medborgerskab. Dette har været et vedvarende 
problem i mange år.

I 2014 rangerede Sverige nr 20 for social samhørighed, i  
2016 rangerede det nr 19 og i 2018 rangerede det nr 22. 
Selv om  Sverige forbedrede med 3,78 point mellem 2016 
og 2018, faldt det på den globale rangliste. De 
udfordringer, Sverige oplever på  niveau  5 bevidsthed  er 
knyttet til de udfordringer, det oplever på  niveau  2 
bevidsthed.
Sverige har også en relativt lav placering på niveau 3-
bevidsthed – der opfylder borgernes behov for uddannelse 
og et støttende erhvervsmiljø, hvor 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Samlet
2014 95,58 95,00 88,48 94,14 88,99 84,28 96,29 643

2016 95,13 92,24 88,28 92,86 87,69 90,31 95,65 642

2018 94,89 89,76 88,25 94,56 89,47 86,50 94,88 638

Ændring −5

Placering

−0,69

4

−5,24
17

−0,23

14

+0,42

3

+0,48

18

+2.,2
9

−1,41

8 7

Tabel  7:  Sverige: GBI-point efter bevidsthedsniveau i 2014, 2016 og 2018, og globale ranglister i 2018
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det rangerede nr 14 i 2014, 2016 og 2018. Den 
vigtigste udfordring  er at skabe et mere støttende og 
effektivt erhvervsklima.

Oversigt

Blandt de fem nordiske nationer har Norge været den 
mest konsekvente forbedrer, og Sverige har været den 
mest konsekvente forværrer. Danmark, Island og 
Finland har en god historie med at fastholde deres 
samlede bevidsthedsniveau.

Den største  forbedring  i  Danmark,  Finland  og  
Sverige mellem 2014 og 2018 har været at opfylde 
borgernes behov for miljømæssig kvalitet og 
beskyttelse (niveau  6 bevidsthed). Den største 
forbedring i  Norge  har været at opfylde borgernes 
behov for inklusion, fairness, åbenhed, tolerance og 
gennemsigtighed  (niveau  5 bevidsthed). Den største 
forbedring i Island har været at opfylde borgernes  
behov for stabilitet, velvære og lykke  (niveau  
7  bevidsthed).

Danmark, Finland og Sverige har haft de største 
forbedringer i Niveau 6 bevidsthed og de største 
fald i Niveau 2 bevidsthed.

Det største fald i bevidstheden i Danmark, Finland og 
Sverige har været at opfylde borgernes behov 
for sikkerhed,  beskyttelse, fred og harmoni 
(niveau 2 bevidsthed): niveauet for personlig 
sikkerhed er reduceret, og volden er steget. Det 
største fald i bevidstheden i Island har været at    
opfylde borgernes behov for miljøkvalitet  og 
beskyttelse

(niveau 6 bevidsthed). Der har ikke været noget fald på 
noget bevidsthedsniveau i Norge.

Danmark, Finland og Sverige er de mest ens. De har vist 
de største forbedringer i  niveau  6 bevidsthed og de 
største fald i  niveau  2 bevidsthed.

Sammenligning af Norge og Sverige

Den mest bevidste nation i Norden i 2018 var Norge,  
og  den  mindst  bevidste  nation  var  Sverige. I 2014 
havde Norge og Sverige  omtrent de samme GBI-
point – Norge var 3 point højere end Sverige. I 2018 
var der en 21-punkts forskel (Se  tabel  8).

Tabel 9  sammenligner    GBI-points  og  
rangeringer  for  Norge og  Sverige  i  2018  for  hvert      
bevidsthedsniveau. De vigtigste forskelle er  på  niveau  5  
bevidsthed  -  at opfylde borgernes  behov  for  
inklusion,  retfærdighed,  åbenhed,  tolerance og 
gennemsigtighed – en  forskel på 9,94 point,  niveau  3 
bevidsthed – at tilfresstille borgernes behov for 
uddannelse og et støttende erhvervsmiljø-en forskel på 
4,27 points, og  niveau  7 bevidsthed – at opfylde 
borgernes  behov  for  stabilitet,  velvære  og  lykke  -  
en forskel på 4,15  point.

I 2018 rangerede Norge nr 1 i verden på niveau  5 
bevidsthed og Sverige rangerede nr 18. Den største  
forskel i de to  niveau  5 indikatorer var i niveauet for  
social  samhørighed  , hvor  Norge  rangerede  nr 3  i    
verden og  Sverige  rangerede  nr 22. I  2018 rangerede 
Norge  nr 8  i verden på niveau 3 bevidsthed,

Tabel 8: Sammenligning af GBI-point i Norge og Sverige i 2014, 2016 og 2018

Nation 2014 2016 2018 Ændring
Norge 646 650 659 +13

Sverige 643 642 638 −5

Forskel −3 −8 −21 −18

Tabel 9: Sammenligning af GBI-point og placering i forhold til bevidsthedsniveau for Norge og Sverige i 2018

Nation Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Samlet
Norge Point 93,25 91,50 92,52 97,10 99,41 86,00 99,03 659

Sverige Point 94,89 89,76 88,25 94,56 89,47 86,50 94,88 638

Forskel +1,64 −1,74 −4,27 −2,54 −9,94 +0,50 −4,15 −21

Norge Placering 6 13 8 2 1 10 2 1

Sverige Placering 4 17 14 3 18 9 8 7

Forskel +2 −4 −6 −1 −17 +1 −6 −6
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og Sverige rangerede nr 14. Den   største  forskel  i  de  
to  niveau  3  indikatorer var i uddannelsesniveauet, 
hvor Norge rangerede nr 4 og Sverige rangerede  nr 16.

Den største forskel mellem Norge og Sverige var 
på niveauet for social samhørighed.

I 2018 rangerede Norge nr 2 i verden på niveau 7 
bevidsthed og Sverige rangerede nr 8. Den største 

forskel i de to niveau 7 indikatorer var på befolkningens 
lykkeniveau. I 2018 rangerede Norge nr 2 I verden og 
Sverige rangerede nr 9.

Mens Norge har været øget i bevidsthed fra et  GBI- 
point  på  646  i  2014  til  659  i  2018,  har 
Sverige været faldende i bevidsthed fra et GBI- 
point  på 643 i 2014 til 638 i  2018.
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Yderligere
Oplysninger

Du finder flere oplysninger

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

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

Yderligere læsning

2019 Global Bevidsthedsrapport: En detaljeret 
analyse af udviklingen i bevidsthed i 145 af verdens nationer 
fra 2014 til 2016 og fra 2016 til 2018.

2019 EU bevidsthedsrapport: en sammenligning af 
bevidsthedsudviklingen i EU’s medlemslande.

Udgivet af Barrett Academy til fremme af menneskelige værdier © Richard 

Barrett 2019

All rights reserved

Oversættelse: Richard Kokholm-Erichsen, Kokholm-Erichsen Udvikling

I tilfælde af uoverensstemmelser med den engelske version, er den engelske 

version den autorative tekst.

https://www.barrettacademy.com/atlas-of-consciousness
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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.
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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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