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85%
meist usub, et meil
on õigus kodusele
privaatsusele, kuid
siiski tunneb iga neljas
inimene muret, et meie
privaatsusvajadusi ei
täideta.

Meie eesmärk oli mõista, mis põhjustab seda probleemi
vajamineva ja saadava vahel ning kuidas seda lahendada.
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Meie teekond 

PRIVAATSUSE JÕUD

Igal aastal võtame ühendust tuhandete inimestega,
kes aitavad meil mõista, kuidas kodust elu paremaks
muuta. See on meie iga-aastase ülemaailmse aruande
kuues väljaanne ja me oleme levinud laiemalt kui
kunagi varem.

75
tundi

Ja võttes kõik
selle kokku

inimeste kodudes
5 linnas

kahe suure
loo kirjutamise
seansina

Aastal 2018 avastasime, et kodutunde loovad viis peamist emotsionaalset vajadust. Sel aastal oleme
keskendunud vaid ühele viiest: privaatsusele. See on üks kodu olulisemaid vajadusi, mille nimel
inimesed pingutavad, et seda piisavalt saada. Niisiis soovisime sügavamalt mõista ülemaailmset
privaatsuspilti ja teada saada, kuidas see mõjutab kodust elu.

Me rääkisime
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33 500
INIMESEGA

35
riigist,

MEIE MISSIOON
Teame, et kodu on maailmas kõige olulisem
koht. Seetõttu oleme võtnud kinnisideeks selle
paremaks muutmise. Meie uurimistöö viib
meid lähemale sellele, millised on inimeste
koduse eluga seotud vajadused ja unistused,
nii et saaksime luua veelgi paremaid lahendusi,
mis põhinevad emotsionaalsetel vajadustel:
privaatsusel, turvalisusel, mugavusel, omandi- ja
kuulumistundel.
Usume, et kõigil on õigus luua kodus parem
elu – selline, mis laseb meil areneda,
mitte ainult ellu jääda.
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Meie teekond
Koduse elu mõistmine

kulutades

PRIVAATSUSE JÕUD

Privaatsusprobleemide
kaotamine

Tänapäeva maailmas on privaatsus vajadus, mille saavutamine
võib mõnikord tunduda võimatuna. Digitaaltehnoloogia buum,
elutingimuste muutused ja linnade suurenemine mõjutavad
kõik seda, kuidas me privaatsusele juurde pääseme ja seda
saavutame. Kultuuride arenedes muutuvad ka meie ootused ja
kogemused koduse privaatsuse osas.

Meie uurimistööd näitavad meile, et privaatsus on palju
enamat kui emotsionaalne vajadus; paljude inimeste jaoks
on kodune privaatsus õigus. Inimesed ei suuda maailma
ilma privaatsuseta ette kujutada ja otsivad seda loomulikult.
Privaatsuse saamine on sageli seotud kontekstiga – kus me
elame, kellega elame ja millised on meie rollid kodus. Need
on tegurid, mis loovad privaatsuse juurdepääsu lõhe.

Sotsiaalsed kohustused
rikuvad privaatsust

43%
inimestest Hiinas

Tahame selle lõhe kaotada ja avada kodus rohkem
hingamisruumi. Saame seda lubada järgmistel viisidel.

väidab, et sotsiaalsed
kohustused takistavad
privaatsust
Privaatsust peetakse
üha enam püüdluseks

26%

inimestest USAs
ja Suurbritannias
arvavad, et neil
ei ole privaatsuse
saavutamiseks
piisavalt raha.
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Muutused mitmekultuurilises
elamises tähendavad
privaatsuse saavutamist
väljaspool kodu

42%

inimestest Indias viibivad
privaatsuse saamise
ettekäändena väljas
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Kui me ei saa piisavalt
privaatsust, kannatab seetõttu
meie heaolu: üle 50% inimestest
tunneb pettumust, kui nad ei saa
privaatsust ja iga kolmas tunneb
ärevust.
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P R I VA AT S U S E M Õ I S T M I N E
Privaatsuse mõiste ümberkujundamine ja selle tunnustamine oma põhiõigusena.

P R I VA AT S U S E K Ü S I M I N E
Ausa ja avatud vestluse alustamine privaatsuse vajaduse kohta.

P R I VA AT S U S E S U U R E N DA M I N E
Privaatsuse muutmine meie üldise heaolu lahutamatuks osaks ja inimeste
abistamiseks nii kodus kui ka mujal.
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Privaatsus tänapäevases
maailmas

PRIVAATSUSE JÕUD

P R I VA AT S U S E M Õ I S T M I N E

Enamik inimesi mõistab, kui oluline on privaatsus meie
heaolu jaoks. Miks on privaatsusprobleem üldse olemas?

Vähem ruumi
Kuna linnad kohanevad jätkuvalt rahvastiku
suurenemisega, tungitakse üha enam
ruumidesse, mida võisime varem pidada
privaatseteks. Hägused jooned avaliku ja

86%

võõrastega elavatest linnaelanikestpeab saama
privaatsuse saavutamiseks ukse sulgeda,
võrreldes 69%-ga kogu maailmas

erasektori vahel võivad hakata tunduma uute
takistustena privaatsusele.
„Selles majas on mul oma nurk.
Ma kutsun seda alati Sarah’i nurgaks või
oma nurgaks. Sest ühes majas elab kolm
põlvkonda.“
Sarah, 25–34, Amsterdam
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Rohkem vastutust
Kuna meil on kodus ja väljaspool seda rohkem rolle, on
privaatsuse jaoks aja ja ruumi loomine raskem. Täna
töökaaslased ja sõbrad.
Kodus hooldajaks olemine tähendab ka seda, et
privaatsuse hetki segatakse või neid lihtsalt polegi.

Korteri jagamine pole ainult õpilaste pärusmaa.

tähendab sageli seda, et hooldajad ei sea prioriteediks

Laste või eakate vanemate eest hoolitsemise kohustus

Võõraste inimeste, teiste paaride või perede

omaenda privaatsusvajadusi.

juures elamine vähendab paljude inimeste

HOOLDAMINE ON NUMBER
Ü K S P R I VA AT S U S E TA K I S T U S
KOGU MAAILMAS.

millega kodus arvestada.

Privaatsust võib
sageli valesti mõista.
Kui muudame
arusaamu, mis
on privaatsus ja
mis mitte, loome
võimaluse kogeda
privaatsuse jõudu
täielikult.

Alustame mõne müüdi
ümberlükkamisest ...
1. müüt. Privaatsuse eesmärk on mitte
midagi teha
Enamik inimesi tegutseb, kui neil on privaatsust ja need tegevused
pakuvad tavaliselt mitmeid heaolu eeliseid.

2. müüt. Privaatsuse jaoks peab olema
üksinda

Privaatsust saab nautida koos teistega, kui on olemas ühine arusaam, et
hetk on privaatne.

3. müüt. Privaatsuse jaoks on vaja
privaatset ruumi

Võite olla maailma kõige elavama linna keskel ja siiski nautida privaatset
hetke, kui teil on õige mõtteviis.

kogeme suuremat survet olla täiuslikud vanemad,

Rohkem inimesi

üürikulusid, kuid loob ka keerukamad suhted,

Privaatsuse üldpildi
ümberkujundamine

„Keegi ei taha, et inimesed jälgiksid
teda elutoas metsikult tantsimas... See
pole küll illegaalne. Aga kas sa teeksid
seda, kui teaksid, et keegi jälgib sind?“
Deepa, 25–34, Mumbai
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Mis põhjustab
privaatsusprobleemi?

SUUR
ENERGIATARBIMINE

PRIVAATSUSE JÕUD

Peame mõtlema privaatsusele kui millelegi, mis annab
positiivseid eeliseid. Need võivad olla kas väiksema
või suurema energiatarbimisega seotud eelised.
See seisneb privaatsuse kasutamises taastumiseks,
lõõgastumiseks, keskendumiseks ja mängimiseks.

Tutvume
Jimiga

FOOKUS

MÄNGIMINE

Lõdvaks laskmine ja oma
sisemise lapse välja laskmine

Ta elab koos oma elukaaslase Lynniga San

Töö, kodutöö, otsuste tegemine

Laulmine, tantsimine, mängulisus

Franciscos. Ehkki nad pole San Franciscost pärit,

71% inimestest kogu maailmas

52% inimestest kogu maailmas väidab, et

väidab, et parema keskendumise

privaatsus on lõbu ja mängulisuse saavutamiseks

saavutamiseks on privaatsus oluline.

oluline.

Keskendumine
ülesande täitmiseks

on nad seal olnud juba üle 30 aasta, nii et seal
tunnevad nad end kodus.
Kogu tema kodu on tema privaatne koht.
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VÄIKE
ENERGIATARBIMINE

Olgu selleks siis sõprade külla kutsumine

TAASTUMINE

LÕÕGASTUMINE

Hetkeks peatumine ja
Aja maha võtmine
stressi maandamiseks enda eest hoolitsemine
Pikutamine, televiisori vaatamine,
teadlikkus

Enesehoolitsus, jooga, muusika kuulamine
52% inimestest kogu maailmas väidab,

47% inimestest väidab, et kui nad on

et neile meeldib kodus omaette olles

kodus omaette, meeldib neile magada.

lõõgastuda.

õhtusöögiks, omaette lugemine või Lynniga
järgmise puhkuse plaanimine.
Nende jaoks ei tähenda privaatsus mitte niivõrd
seda, kus sa asud, vaid seda, mida sa teed,
ehkki ei saa salata, et ta nautis oma meestetoa
loomist, kus oli suur teler spordi vaatamiseks ja
piljardilaud.

„Saad enda seltsis midagi
teha, isegi kui see on vaid
lõõgastumine. See on
minu jaoks privaatsus. Asi
ei pea olema turvalises
ruumis, kuhu mitte keegi
ei pääse.“
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Privaatsus kui võimaldaja

PRIVAATSUSE JÕUD

Selge on see, et mida rohkem me tunneme end kodus olevat,
seda enam suudame saavutada privaatsust. Ja mida rohkem
privaatsust saame, seda paremad on meie suhted. Lühidalt,
privaatsus aitab meid nii individuaalselt kui ka üheskoos.
KOGU MAAILMAS USUB
KOLM INIMEST VIIEST,
E T P R I VA AT S U S O N
SUHETE JAOKS OLULINE

69%

inimestest kogu maailmas
nõustub,
et kodu suurus
ei mõjuta nende
saavutatavat privaatsust

Privaatsusse sattumine
Privaatsust võib leida paljude erinevate
tegevuste kaudu – alates kokkamisest ja
söömisest, lõpetades autojuhtimise või
Sarah on ema, kes elab Amsterdamis
koos oma abikaasa, väikelapse ja
mehe sugulastega.
Mehe sugulaste juurde kolides
teadsid tema ja ta abikaasa, et elu
hakkab tunduma tegusam ja kodu
kitsam.
Sarah pidi leidma privaatsuse
hetkedele selleks pühendatud aja ja
ruumi, nii et nad lõid talle oma nurga,
kus ta saab lugeda, klaverit mängida,
küüsi lakkida ja palvetada.
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„Naisena olen tütar oma
isale ja äiale, abikaasale
olen naine, oma lapsele
olen ema. Peale selle olen
sõber oma sõpradele ja
kolleeg töökaaslastele. Minu
privaatne hetk on see, kus
saan olla mina ise.“

tantsimisega. Mõnikord kavandame privaatsust,
kuid enamik meist saab seda igal ajal ja kuidas
vähegi suudab.
Hea uudis on see, et privaatsust võib saada paljudes
erinevates ruumides ja kohtades, nii kodus kui ka kodust
väljas. Autod ja kohalikud pargid on populaarsed kohad
hingamisruumi avaradamiseks, kuid kodu on sageli
meie tugevaim liitlane vajaliku privaatsuse saamiseks.
See ei olene niivõrd ruumi suurusest, vaid kuidas me
kontrollime selle kasutust. Elutuba võib olla koht,
kus saate üksi raamatut lugeda, lastega mängida ja
kohtinguõhtuks küünlaid süüdata – seda kõike ühe
päeva jooksul.
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Tutvume
Sarah’iga

Mina ja meie

PRIVAATSUSE JÕUD

Lisaks privaatsuse funktsionaalsetele takistustele on sellega seoses
üks suurem probleem, mis on seotud inimeste, mitte ruumiga. Teistelt
privaatsuse küsimine võib olla ebamugav, antisotsiaalne ja vahel isegi
lausa ebaviisakas, sest me ei taha, et inimesed tunneksid, nagu me ei
hindaks nendega koosveedetud aega.
12% KOGU MAAILMA
INIMESTEST TUNNEVAD, ET
NEIL EI OLE ÕIGUST KODUS
P R I VA AT S U S T K Ü S I DA

kui teised, ei ole midagi tõhusamat, kui selle otse

„Ma ütlen oma poiss-sõbrale,
et võtan veidi aega enesele ja
lähen vanni. Varem ma lihtsalt
peitsin end korterikaaslaste
eest, mis pani mind end süüdi
tundma ja tõenäoliselt neid
arvama, et olen ebavaiisakas.“

küsimine.

Nicky, 25–34, London

Kui me ei saa verbaalselt küsida, siis loodame
oma privaatsusvajadusest teatamiseks teistele
märguannetele. Me kasutame selliseid objekte nagu
kõrvaklapid või ekraanid, selliseid tegevusi nagu
lugemine või isegi lihtsalt oma kehakeelt. Kuigi
saime teada, et mõned märguanded on tõhusamad

20%

inimestest kogu maailmas kardab, et
privaatsust küsides „võtavad inimesed seda
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isiklikult“. Indias ulatub see 43%-ni.

Me ei küsi privaatsust ainult verbaalselt,
vaid suhtleme ka märguandeid kasutades.
Hõivake end
tegevustega

Käige õues,
nt rõdul
või aias

26%

21%
Andke märku
„asjadega“,
nt kõrvaklapid

16%

Looge
privaatne ruum

18%

Vaadake oma
telefoni või muud
seadet

17%
Minge
konkreetsesse
ruumi

33%
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Privaatsus: keeruline küsimus
P R I VA AT S U S E K Ü S I M I N E

PRIVAATSUSE JÕUD

P R I VA AT S U S E S U U R E N DA M I N E

Vajame privaatsust – kas üksi olles või intiimsetel hetkedel
teistega – kas enda laadimiseks, enda tundma õppimiseks või
inimesena kasvamiseks. Privaatsus on hinge jaoks nagu hapnik.
Ükskõik, kas me teame seda või mitte, vajame me
kõiki hetki, et tantsida nii nagu keegi ei vaataks,
oma lähedastega kaisutada, oma sisemise lapse
välja lasta või üldse mitte midagi teha.
Sest kuigi privaatsus tähendab mõnikord
iseendaks olemist, tähendab see alati tõeliselt
iseendaks olemist. See aitab meil üle elada
igapäevast stressi ja ennekõike aitab meil elus
edu saavutada.

76%

kogu maailmas otsib
privaatsust, et nautida
otsustusvabadust
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[Ilma privaatsuseta] poleks
ruumi uute mõtete ja ideede
esilekutsumiseks. See hävitaks minu
puhul julmalt igasuguse loovuse ja
kire. Kogu meie enesemotivatsioon
ja entusiasm oleksid nullitud.“

kogu maailmas leiab, et
privaatsus on oluline isikliku
kasvu võimaldamiseks

Mecca on fotograaf, kes elab Californias
Richmondis koos oma korterikaaslase
Elaga kahe magamistoaga majas.
Ta kasvas üles ainsa lapsena, nii
et on harjunud üksi aega veetma.

Rinkal, 25–34, Mumbai

70%

Tutvume
Meccaga
Täiskasvanuna veedab ta oma privaatset

KOLM INIMEST

VIIEST

usub, et privaatsus on oluline
suhete parandamiseks

76%

kogu maailmas nõustub, et
privaatsus on oluline osa enese
heaolust

aega päevikut pidades, kristalle laadides
ja duši all mediteerides.
Ta teab, kui oluline on oma vajadustele
tähelepanu pöörata. Ta leiab, et kui
ei sea ennast prioriteediks ega küsi
privaatsust, kannatad ülestimulatsiooni
all.

Ma olin see inimene, kes ei
suutnud privaatsust küsida.
Kuid nüüd olen selle suhtes
väga avameelne. Ma ütlen
seda armastavalt. Kuid kui ma
tahan oma isiklikku aega, siis
tahan ka oma isiklikku aega.
Inimesed peavad oma elu üle
rohkem kontrolli võtma ja endale
realistlikud piirid seadma.“
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Privaatsuse jõu
vabastamine

PRIVAATSUSE JÕUD

Me kõik saame avada
privaatsuse elu edendavad
eelised, tunnistades oma
õigust sellele, sõnastades
ümber seda, kuidas me
sellest mõtleme, tundes
võimekust seda küsida
ning luues selleks õige aja
ja koha.
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Vaadates tulevikku
Privaatsus aitab meil
areneda nii kodus kui ka elus.
0 1 . P R I VA AT S U S E M Õ I S T M I N E

--

Mõelge, kuidas privaatsus teie kodusesse ellu praegu
sobib – kuidas seda saada ja kuidas see teile kasu toob?

0 2 . P R I VA AT S U S E K Ü S I M I N E

--

Kui tunnete, et olete liiga hõivatud, et olla privaatne,
istuge koos nendega, kellega elate, ja arutage, kuidas
majapidamistöid jagada.

--

Tehke endale selgeks mitteverbaalsed vihjed, mida
kasutavad teie ümber olevad inimesed, et saaksite
paremini mõista nende privaatsuskeelt.

--

Mitte miski pole tõhusam kui selle otse küsimine! Oluline
on olla avatud ja oma vajadustest ausalt vestelda.

Pannes privaatsuse tähelepanu keskpunkti,
tahame aidata inimestel kogu maailmas
lahendada privaatsuseprobleemi ja avardada
kodust õhkkonda.

03. P
 R I VA AT S U S E
SUURENDAMINE

--

privaatsusega – proovige plaanida privaatset aega, kui

Siin on mõned asjad, mille tegemist saate juba
täna alustada, et aidata teil privaatsuse jõudu
omaks võtta.

teil on tunne, et seda on muidu raske saavutada.

--

Privaatsust võib leida paljudes kohtades – nii kodus kui
ka kodust väljas. Leidke koht, mis teile sobib.

--
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Tasakaalustage oma nädal spontaanse ja kavandatud

Valige meelepärane tegevus või hobi, mis aitab teil
õhkkonda avardada.

Lisateavet privaatsuse jõu
kohta leiate veebisaidilt
lifeathome.ikea.com

Lisateavet privaatsuse jõu
kohta leiate veebisaidilt
lifeathome.ikea.com
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