IKEA ZIŅOJUMS "DZĪVE
MĀJĀS" 2019 – ĪSUMĀ

Privātuma
spēks
Iegūsti mājās vairāk atelpas
brīžu

PRIVĀTUMA SPĒKS

3. lpp.

Privātums mūsdienu pasaulē

4. lpp.

Privātuma neatbilstību novēršana
Kas izraisa privātuma neatbilstības?

5. lpp.

Privātuma kopainas pārformulēšana
Privātums kā nodrošinātājs

6. lpp.

Es, mēs un mums

7. lpp.

Privātums: Sarežģīta prasība

8. lpp.

Privātuma spēka atklāšana

9. lpp.

Skatiens nākotnē

2

10. lpp.

85%

cilvēku uzskata, ka mums
ir tiesības uz privātumu
mājās, bet katrs ceturtais
cilvēks jūt bažas par to, ka
mūsu privātuma vajadzības
netiek apmierinātas.

Mēs vēlamies saprast, kas izraisa šo mūsu vajadzību un
ieguvumu neatbilstību un kā varam to mazināt.
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Mūsu ceļojums 

PRIVĀTUMA SPĒKS

Katru gadu mēs veidojam saiknes ar tūkstošiem
cilvēku, lai saprastu, kas dzīvi mājās padara labāku. Šis
ir sestais mūsu ikgadējā globālā ziņojuma izdevums, un
mēs esam ievērojami paplašinājuši pētījuma mērogu.

75

stundas

Un to visu apvienojām

cilvēku mājokļos
5 pilsētās

divās lielās
stāstu
veidošanas
nodarbībās

2018. gadā mēs atklājām, ka māju sajūtu rada piecas pamata emocionālās vajadzības. Šogad mēs
koncentrējāmies uz vienu no šīm piecām: privātumu. Tā ir viena no svarīgākajām vajadzībām mājās,
taču arī viena no tām, ko cilvēkiem grūti apmierināt. Tāpēc vēlējāmies kārtīgāk izpētīt globālo privātuma
kopainu un uzzināt, kā tā ietekmē dzīvi mājās.

35
no

Mēs runājām ar

3

33 500
CILVĒKIEM

valstīm

MŪSU MISIJA
Mēs zinām, ka mājas ir svarīgākā vieta
uz pasaules. Tāpēc esam apņēmušies tās
uzlabot. Mūsu pētījums palīdz izprast cilvēku
vajadzības un sapņus par dzīvi mājās, lai
mēs varētu radīt vēl labākus risinājumus,
balstoties uz emocionālajām privātuma,
drošības, ērtuma, īpašuma iegūšanas un
iederēšanās vajadzībām.
Mēs uzskatām, ka ikvienam ir tiesības radīt
labāku dzīvi mājās – vietā, kur mēs ne tikai
izdzīvojam, bet arī uzplaukstam.
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Mūsu ceļojums
Izpratne par dzīvi mājās

Pavadījām

PRIVĀTUMA SPĒKS

Privātuma neatbilstību
novēršana

Mūsdienās privātums ir nepieciešamība, kuru reizēm šķiet
neiespējami apmierināt. Digitālo tehnoloģiju attīstība,
izmaiņas dzīves situācijās un pilsētu paplašināšanās – tas viss
ietekmē to, kā piekļūstam privātumam un panākam to. Līdz
ar sabiedrības attīstību pieaug arī mūsu cerības un pieredze
attiecībā uz privātumu mājās.

Mūsu pētījums parāda, ka privātums nav tikai emocionāla
vajadzība, daudziem šķiet, ka viņiem ir tiesības uz privātumu
mājās. Cilvēki nevar iedomāties dzīvi bez tā un dabiski
cenšas to sasniegt. Privātuma sasniegšanā bieži svarīgs
ir konteksts – kur mēs dzīvojam, ar ko kopā dzīvojam un
kādas ir mūsu lomas mājās. Tie ir faktori, kas rada privātuma
piekļuves neatbilstību.

Sociālie pienākumi
traucē panākt
privātumu

43%

cilvēku Ķīnā apgalvo,

Mēs vēlamies novērst šo neatbilstību un iegūt vairāk
atelpas iespēju mūsu dzīvei mājās. Mēs to varam panākt:

ka sociālie pienākumi
traucē privātumam
Privātums aizvien vairāk
tiek uzskatīts par mērķi

26%

cilvēku ASV un

Pāreja uz multikulturālu

Lielbritānijā uzskata,

dzīvesveidu nozīmē to, ka

ka viņiem nepietiek

privātumu panāk ārpus

naudas privātuma

mājām

panākšanai
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42%

cilvēku Indijā paliek
ārpus mājām, lai iegūtu
privātumu

01
02

Kad mums nav pietiekami daudz
privātuma, cieš mūsu labklājība:
vairāk nekā 50% cilvēku jūtas
aizkaitināti, kad neiegūst privātumu,
bet katrs trešais jūt nemieru.
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I Z P R OTOT P R I VĀT U M U
Pārveidojot mūsu skatu uz privātumu un apzinoties, ka tās ir mūsu pamattiesības.

P I E P R A S OT P R I VĀT U M U
Uzsākot godīgu un atklātu sarunu par privātuma nepieciešamību.

U Z L A B O J OT P R I VĀT U M A R E P U TĀC I J U
Padarot privātumu par neatņemamu mūsu kopējās labklājības aspektu un
palīdzot cilvēkiem gūt panākumus mājās un citur.
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Privātums
mūsdienu pasaulē

PRIVĀTUMA SPĒKS

P R I VĀT U M A I Z P R A Š A N A

Vairums cilvēku apzinās, cik svarīgs privātums ir mūsu labklājībai.
Tad kāpēc pastāv privātuma neatbilstības?
Mazāk vietas
Pilsētas turpina pielāgoties aizvien lielākam
populācijas līmenim, tāpēc agrāk par privātām
uzskatītās vietās arvien biežāk ielaužas citi.
Neskaidrās robežas starp publiskām un privātām

86%

ar svešiniekiem dzīvojošu pilsētnieku privātuma
panākšanai jāspēj aizvērt durvis salīdzinājumā ar
69% visā pasaulē

vietām var sākt šķist kā jauni šķēršļi privātumam.
“Šajā mājā man ir pašai savs stūrītis.
Es to saucu par Sāras stūrīti vai manu stūrīti.
Jo šajā mājā dzīvo trīs paaudzes."
Sāra, 25-34, Amsterdama

Vairāk cilvēku
Vienā dzīvoklī kopā dzīvo ne tikai studenti.
Dzīvošana kopā ar svešiniekiem, citiem
pāriem vai ģimenēm daudziem samazina īres
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Vairāk atbildības

Privātuma kopainas
pārformulēšana
Privātumu bieži var
pārprast. Pārskatot
to, kas ir vai nav
privātums, mēs
sniedzam iespēju
pilnībā sajust
privātuma spēku.

Sāksim ar dažu mītu atspēkošanu...
1. mīts: Privātums nozīmē nekā
nedarīšanu
Vairums cilvēku kaut ko dara, kad iegūst privātumu, un parasti šīs darbības
sniedz lielu ieguvumu labklājībai.

2. mīts: Lai baudītu privātumu, jābūt
vienatnē
Privātumu var izbaudīt kopā ar citiem, ja visi apzinās, ka brīdis ir privāts.

3. mīts: Privātumam nepieciešama privāta
vieta
Vari būt ļaužu pilnākās pilsētas vidū un tāpat izbaudīt privātu brīdi, ja tev ir
pareizais noskaņojums.

Tā kā mums mājās un ārpus tām jāpilda vairākas lomas,
kļūst aizvien grūtāk atvēlēt laiku un vietu privātumam.
Mūsdienās mēs jūtam spiedienu būt ideāliem vecākiem,
darbiniekiem un draugiem.
Cilvēkiem, kuri rūpējas par citiem, mājās privātuma
brīži tiek iztraucēti vai gluži vienkārši nemaz nepastāv.
Pienākums rūpēties par bērniem vai gados veciem
vecākiem bieži liek šiem cilvēkiem neuzskatīt savas

izdevumus, bet vienlaikus arī rada sarežģītākas

privātuma vajadzības par prioritāti.

attiecības, ar kurām mājās jārēķinās.

RŪPES PAR CITIEM IR
PASAULĒ LIELĀKAIS
Š Ķ Ē R S L I S P R I VĀT U M A M

"Tu negribi, lai cilvēki skatās,
kā tu neprātīgi dejo viesistabā...
Protams, tas nav pretlikumīgi. Bet ko tu
darītu, ja zinātu, ka kāds
tevi vēroja?”
Dīpa, 25-34, Mumbaja
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Kas izraisa privātuma
neatbilstības?

LIELA ENERĢIJA

PRIVĀTUMA SPĒKS

Mums jāuztver privātums kā kaut kas ar labvēlīgu
ietekmi. Tā var būs mazākas vai lielākas enerģijas
ietekme. Viss saistīts ar privātuma izmantošanu, lai
atgūtos, atpūstos, koncentrētos un izklaidētos.

Iepazīsties ar
Džimu

KONCENTRĒŠANĀS IZKLAIDĒŠANĀS

Visas uzmanības
Atraisīšanās un iekšējā
pievēršana uzdevuma bērna izpaušana
Dziedāšana, dejošana, lomu spēles
paveikšanai
Darbs, mājasdarbi, lēmumu pieņemšana
71% cilvēku pasaulē apgalvo, ka
privātums palīdz labāk koncentrēties.

52% cilvēku pasaulē apgalvo, ka privātums
palīdz labāk izklaidēties un izpriecāties.

Viņš dzīvo Sanfrancisko kopā ar savu partneri
Linnu. Lai gan viņi neuzauga Sanfrancisko, viņi
tur dzīvo jau vairāk nekā 30 gadus, tāpēc tās
šķiet kā otrās mājas.
Visa viņa māja ir viņa privātā telpa. Gan
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MAZA ENERĢIJA

vakariņojot kopā ar draugiem, gan vienatnē

ATGŪŠANĀS

Piebremzēšana, lai
atbrīvotos no stresa
Atgulšanās, TV skatīšanās, apzinātība
47% cilvēku pasaulē apgalvo, ka
viņiem privātos brīžos mājās patīk
gulēt.

ATPŪŠANĀS

Apstāšanās un
parūpēšanās par sevi
Palutināšana, joga, mūzikas klausīšanās
52% cilvēku pasaulē apgalvo, ka viņiem
privātos brīžos mājās patīk atpūsties.

lasot, gan plānojot nākamo atvaļinājumu kopā
ar Linnu.
Viņiem privātums ir nevis vieta, bet darbība...
tomēr viņam patika ierīkot pašam savu "veča
midzeni" ar lielu televizoru, kur skatīties sporta
spēles, un biljarda galdu.

"Tu dari kaut ko pats sev,
pat ja tikai atpūties. Man
tas ir privātums. Tai nav
jābūt drošai telpai, kur
neviens nevar iekļūt."
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Privātums kā nodrošinātājs

PRIVĀTUMA SPĒKS

Sāra ir māte, kas dzīvo Amsterdamā
kopā ar savu vīru, mazuli un vīra
ģimeni.
Sākot dzīvot kopā ar vīra ģimeni,
viņi ar vīru apzinājās, ka dzīve būs
nemierīgāka un mājās būs mazāk
vietas.
Viņai vajadzēja atrast īpašu laiku
un vietu privātuma brīžiem, tāpēc
viņi izveidoja viņas "stūri", kur var
lasīt, spēlēt klavieres, lakot nagus un
lūgties.
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"Kā sieviete es esmu meita
savam tēvam un vīra tēvam,
esmu sieva savam vīram un
māte savam bērnam. Esmu
arī draugs draugiem un
kolēģe darbabiedriem. Mans
privātais brīdis ir brīdis, kurā
varu būt es pati."

Skaidrs ir tas, ka jušanās iederīgiem mājās palīdz mums
panākt privātumu. Jo vairāk privātuma mums būs, jo
labākas būs mūsu attiecības. Īsāk sakot, privātums palīdz
mums gan atsevišķi, gan kopā.
3 NO 5 CILVĒKIEM
PA S A U L Ē U Z S K ATA , K A
P R I VĀT U M S AT T I E C Ī B Ā S
IR SVARĪGS

69%

cilvēku pasaulē piekrīt
tam, ka mājokļa izmērs

Privātuma sasniegšana

neietekmē privātumu,
kuru var tur sasniegt

Privātumu var iegūt dažādās aktivitātēs – no
ēdiena gatavošanas un ēšanas līdz auto
vadīšanai vai dejošanai. Reizēm mēs plānojam
privātumu, bet vairums to iegūst, kad un kā vien
tas ir iespējams.

Labā ziņa ir tāda, ka privātumu var piedzīvot dažādās
vietās un telpās, gan mājās, gan ārpus tām. Mašīnas un
tuvējie parki ir iecienīti galamērķi atelpas iegūšanai, bet
mājas bieži vien ļauj panākt dažāda veida nepieciešamo
privātumu. Tas vairāk ir atkarīgs no pieejamās vietas
izmantošanas kontroles nevis tās lieluma. Viesistabā var
vienatnē lasīt grāmatu, rotaļāties ar bērniem un izkārtot
sveces romantiskam vakaram – un to visu var paveikt
vienā dienā.
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Iepazīsties
ar
Sāru

Es, mēs un mums

PRIVĀTUMA SPĒKS

Neskatoties uz funkcionālajiem privātuma šķēršļiem, pastāv arī
lielāka problēma, kas ir saistīta ar cilvēkiem, nevis vietu. Privātuma
pieprasīšana no citiem var likt justies neērti, antisociāli un reizēm pat
rupji, jo nevēlamies cilvēkiem likt justies tā, it kā mēs nenovērtētu
kopā pavadīto laiku.
12% CILVĒKU PASAULĒ
U Z S K ATA , K A V I Ņ I E M
NAV TIESĪBU PIEPRASĪT
P R I VĀT U M U M Ā J Ā S
Ja nevaram to palūgt mutiski, mēs paļaujamies
uz signāliem, lai paziņotu par savu privātuma
vajadzību. Mēs izmantojam tādus priekšmetus
kā austiņas vai ekrānus, tādas darbības kā
lasīšana vai arī vienkārši ķermeņa valodu. Lai gan
uzzinājām, ka daži signāli ir efektīvāki par citiem,
tie nepārspēja tiešu pieprasīšanu.

Mēs nepieprasām privātumu tikai mutiski, mēs
sazināmies arī, izmantojot signālus.
Nodarbina sevi
ar aktivitātēm

Iziet ārā
piem., uz balkona
vai uz dārzu

26%

21%

"Es vienkārši pasaku savam
draugam, ka vēlos pabūt viena
un ieiešu vannā. Agrāk es būtu
slēpusies no dzīvokļa biedriem
un jutusies vainīga, bet viņi
noteikti nodomātu, ka esmu
rupja."

Sūta signālus ar
"lietām"
piem., austiņām

16%

Skatās uz tālruni
vai citu ierīci

17%

Nikija, 25-34, Londona

20%

cilvēku pasaulē piekrīt tam, ka uztraucas
"par to, ka cilvēki uztvers personīgi" viņu
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privātuma pieprasīšanu. Indijā šis skaitlis
sasniedz 43%.

Izveido
privātu vietu

18%

Dodas uz
īpašu telpu

33%
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Privātums: Sarežģīta prasība
P R I VĀT U M A P I E P R A S Ī Š A N A

PRIVĀTUMA SPĒKS

P R I VĀT U M A R E P U TĀC I J A S U Z L A B O Š A N A

Mums nepieciešams privātums – gan mums pašiem, gan tuvības
brīžos ar citiem – lai atgūtu spēkus, iepazītu sevi un piedzīvotu
izaugsmi. Privātums ir kā skābeklis dvēselei.
Vienalga, vai mēs to apzināmies vai nē, mums
visiem vajadzīgi brīži, kuros dejot tā, it kā neviens
neskatītos, samīļot tuvākos, izpaust savu iekšējo
bērnu vai nedarīt pilnīgi neko.
Jo privātums reizēm attiecas uz būšanu vieniem,
bet tas vienmēr nozīmē patiesi būt mums pašiem.
Tas palīdz mums izdzīvot dienas uztraukumus un
arī gūt panākumus dzīvē.

[Bez privātuma] nebūtu vietas,
kur rasties jaunām domām un
idejām. Tas nogalinātu visu manu
radošumu un degsmi. Mūsu
pašmotivācija un entuziasms
pavisam pazustu."

cilvēku pasaulē vēlas privātumu,
lai izbaudītu brīvību no
nosodījuma

9

70%

cilvēku pasaulē apgalvo, ka
privātums veicina personīgo
izaugsmi

Meka ir fotogrāfe, kas dzīvo
Ričmondā, Kalifornijā, mājā ar divām
guļamistabām, kuru dala ar Elu.
Viņa ģimenē bija vienīgais bērns,
tāpēc pieradusi pavadīt laiku viena.

Rinkala, 25-34, Mumbaja

76%

Iepazīsties ar
Meku
Kā pieaudzis cilvēks viņa privātajā

3 NO

5

cilvēkiem uzskata, ka privātums
ļauj uzlabot attiecības

laikā raksta dienasgrāmatu, uzlādē
savus kristālus un dušā meditē.
Viņa zina, ka izteikt savas vajadzības
ir svarīgi. Viņa uzskata, ka prioritātes
nepiešķiršana sev un privātuma

76%

cilvēku pasaulē piekrīt tam,
ka privātums ir svarīgs viņu
labklājībai

nepieprasīšana liks ciest no
pārmērīgas stimulācijas.

"Agrāk nevarēju pieprasīt
privātumu. Bet tagad esmu
atklāta par to. Pateikšu to laipni.
Bet gribu privāto laiku tad, kad to
gribu. Cilvēkiem vairāk jāpārvalda
sava dzīve un jānosaka sev
reālistiskas robežas."
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Privātuma spēka
atklāšana

PRIVĀTUMA SPĒKS

Mēs visi varam iegūt dzīvi
uzlabojošās privātuma
priekšrocības, apzinoties
mūsu tiesības uz to,
izmainot savu viedokli par
to, jūtoties spējīgi pieprasīt
to un radot tam pareizo
laiku un vietu.

IKEA ZIŅOJUMS "DZĪVE MĀ JĀS" 2019

Skatiens nākotnē
Privātums palīdz mums gūt
panākumus gan mājās, gan
dzīvē.
0 1 . P R I VĀT U M A I Z P R A Š A N A

--

Padomā, kā privātums tagad iederas tavā dzīvē mājās –
kā tu to iegūsti un kā tas tev palīdz?

0 2 . P R I VĀT U M A P I E P R A S Ī Š A N A

--

Ja šķiet, ka esi pārāk aizņemts privātumam, pārrunā
mājas uzkopšanas darbu dalīšanu ar cilvēkiem, ar kuriem
dzīvo kopā.

--

Uzzini par neverbālajiem mājieniem, kurus izmanto
apkārtējie, lai labāk saprastu viņu privātuma valodu.

--

Nekas nav labāks par tiešu pieprasīšanu! Sarunā par
savām vajadzībām ir svarīgi būt atklātam un godīgam.

Koncentrējoties uz privātumu, mēs vēlamies
palīdzēt cilvēkiem visā pasaulē atbrīvoties no
privātuma neatbilstībām un iegūt vairāk atelpas
iespēju viņu dzīvē mājās.

03. P
 R I VĀT U M A R E P U TĀC I J A S
UZLABOŠANA

--

Nedēļā saglabā līdzsvaru starp spontānām un
ieplānotām darbībām – mēģini ieplānot privātu laiku, ja

Lūk, pāris lietas, kuras vari darīt jau tagad, lai
izmantotu privātuma spēku:

šķiet grūti to atrast.

--

Privātumu var atrast daudzās vietās – gan mājās, gan
ārpus tām. Atrodi vietu, kas ir piemērota tev

--
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Izvēlies darbību vai vaļasprieku, kas palīdz tev gūt atelpu.

Uzzini vairāk par
privātuma spēku vietnē
lifeathome.ikea.com

Uzzini vairāk par
privātuma spēku vietnē
lifeathome.ikea.com
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