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Kodune elu

2020. aastal paiskas koroonaviiruse 
pandeemia ootamatult ja põhjalikult 
segi inimeste koduse elu, mõjutades 
selle igat aspekti.

IKEA on alati mõistnud, milline tähtsus 
on ühel turvalisel paigal, mida me 
saame kutsuda koduks. Niisiis 
otsustasime sel aastal lähemalt uurida, 
milline on ülemaailmse pandeemia 
mõju kodusele elule nii praegu kui ka 
järgnevatel aastatel.

Me teame, et kodu on maailma 
kõige tähtsam paik. Seetõttu 
olemegi pühendunud selle 
paremaks muutmisele.
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Kodus 
püsimine

Inimesed kohanesid
uue eluviisiga:

• Ruumid, kus me 
elasime, muutusid 
kontoriteks, koolideks, 
jõusaalideks, 
mänguväljakuteks ja 
sotsiaalseteks 
keskusteks.

• Leibkonnad olid koos 
24/7.

• Pereliikmed olid 
üksteisest lahus ja 
sõbrad jäid kaugemaks.

Eesti

Maailm

Peaaegu kõigi 
eludes, kõikjal ja 
korraga muutusid
kodud meie 
maailmade 
keskpunktideks.
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89%

96%

Karantiini ajal püsisid 
inimesed oma peamises 
elukohas:

Kui sa mõtled kohale, mida pead oma koduks, 
siis kas sa püsisid karantiini piirangute ajal 
seal või peatusid peamiselt mujal?
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Kuna piirangud takistasid meie 
ligipääsu välismaailmale, pidime 
lootma, et ainuüksi meie kodu 
tuleb toime kõikide meie 
vajadustega.

IKEA uuringu „Kodune Elu“ järgi 
tunnevad inimesed kodutunnet, 
kui kodu vastab nende

Tugevam
nõrgem side?

põhilisele
emotsionaalsele
vajadusele.

Ühtekuuluvus
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Mugavus ei seisne mõnusas voodis 
või kohevas tekis, vaid rahuolu 
tundmises ja sundimatus 
keskkonnas. Teadmises, et me 
saame päriselt lõõgastuda ja 
iseendaks jääda.

Enne karantiini piiranguid tundis 87% 
eestlastest, et neil on kodus mugav.
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Kui mõelda tagasi ajale enne karantiini piiranguid, 
siis kui tihti, kui üldse, tekitas sinu kodu sinus 
mugavustunnet?

Maailm 44%

Eesti 26%

Kas sa tundsid karantiini piirangute ajal end 
kodus mugavalt? Kas su kodu vastas sellele 
vajadusele rohkem, vähem või umbes samal 
määral kui enne?

Karantiini piirangute ajal vastas kodu 
meie mugavuse vajadusele veelgi 
rohkem.
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See ei keerle füüsilise või finantsilise 
turvalisuse ümber, vaid on eelkõige 
tunne, et oled kaitstud ja sind 
ümbritseb rahu. Kui kodu on meile 
kui varjupaik välismaailma 
ebakindluse eest, saame me seal 
väga jõudsalt kasvada.

Enne karantiini piiranguid tundis 88%
eestlastest end kodus turvaliselt.
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Kui mõelda tagasi ajale enne karantiini piiranguid, 
siis kui tihti, kui üldse, tundsid sa ennast oma 
kodus turvaliselt?

Maailm 51%

Eesti 33%

Kas sa tundsid karantiini piirangute ajal 
end kodus turvaliselt? Kas su kodu vastas 
sellele vajadusele rohkem, vähem või 
umbes samal määral kui enne?

Karantiini piirangute ajal vastas kodu 
meie turvalisuse vajadusele veelgi 
rohkem.
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Ühtekuuluvus tähendab seda, et me 
tunneme end osana grupist, mis 
meid aktsepteerib, paigas, mis 
peegeldab meie olemust. Seda võid 
leida pere, korterikaaslaste või isegi 
sõprade seast meie kogukonnas.

Enne karantiini piiranguid tundis 81%
eestlastest oma kodus ühtekuuluvuse 
tunnet.
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Kui mõelda tagasi ajale enne karantiini piiranguid, 
siis kui tihti, kui üldse, tundsid sa oma kodus 
ühtekuuluvustunnet?

Maailm 46%

Eesti 25%

Kas sa tundsid karantiini piirangute ajal 
ühtekuuluvustunnet? Kas su kodu vastas 
sellele vajadusele rohkem, vähem või umbes 
samal määral kui enne?

Karantiini piirangute ajal vastas kodu 
meie ühtekuuluvuse vajadusele
veelgi rohkem.
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Tunne, et sinu käes on kontroll oma 
elukoha ja -ruumide üle. Kui sul on 
võimalik värvida ära üks sein või valida 
välja mööbel, hakkab majas tõeline 
kodutunne tekkima.

Enne karantiini piiranguid tundis 85%
eestlastest oma kodus omanikutunnet.
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Kui mõelda tagasi ajale enne karantiini piiranguid, 
siis kui tihti, kui üldse, tundsid sa oma kodus 
omanikutunnet?

Maailm 46%

Eesti 23%

Kas sa tundsid karantiini piirangute ajal 
omanikutunnet? Kas su kodu vastas sellele 
vajadusele rohkem, vähem või umbes samal 
määral kui enne?

Karantiini piirangute ajal vastas 
kodu meie omanikutunde
vajadusele veelgi rohkem.
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See on oskus ennast välja lülitada,
mõtiskleda ja valida, kuidas 
teistega läbi käia. 
Isiklik aeg hea raamatuga või trenni 
tehes muudab väga palju.

Enne karantiini piiranguid tundis 87% 
eestlastest oma kodus privaatsuse
tunnet.
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Kui mõelda tagasi ajale enne karantiini piiranguid, 
siis kui tihti, kui üldse, tundsid sa oma kodus 
privaatsuse tunnet?

Maailm 45%

Eesti 30%

Kas sa tundsid karantiini piirangute ajal 
end kodus privaatselt? Kas su kodu vastas 
sellele vajadusele rohkem, vähem või 
umbes samal määral kui enne?

Karantiini piirangute ajal vastas 
kodu meie privaatsuse vajadusele
veelgi rohkem.
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Kodu arvestas meie
emotsionaalsete 
vajadustega paremini

Maailm

Eesti 27%

46%

Hoolimata kõigest täitis kodu oma 
rolli üle ootuste hästi – karantiini ajal 
vastas kodu meie emotsionaalsetele 
vajadustele paremini.

Veelgi enam, 
paljudel meist 
hakkas tekkima 
uus side kodu rolli 
ja väärtusega.
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Kodu oli meie
2020. aasta

pandeemia piirangute ajal
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Enamikule meist oli kodu 
kohaks, kuhu põgeneda ja kust 
saada lohutust nende 
ülemaailmsete sündmuste 
keerises. Kodus leidsime tuge 
tuttavlikkusest, turvalisusest ja 
omanikutundest nende asjade 
puhul, mida me ise kontrollida 
saime.

Tunne, et kodu on meie 
varjupaik, püsib meiega, samal 
ajal, kui olukord üle kogu 
maailma tahab tekitada 
ebakindlust, hirmu ja ärevust 
kõige ümbritseva suhtes.

Maailm

Eesti 74%

78%
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Millisel määral sa nõustud või ei nõustu 
väitega „minu kodu oli karantiini 
piirangute ajal minu varjupaik“?

Ümbritseva maailma tormilistel aegadel 
nõustub enamik meist, et 2020. aasta 
pandeemia piirangute ajal oli kodu 
meie varjupaik:
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Rohkem aega nautida 
kodu
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Me hakkasime oma kodusid uutel 
viisidel kasutama. Karantiini ajal 
nautisid Eesti inimesed enamjaolt 
seda, et nad said rohkem ...

… perega koos olla

… kodus töötada
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Kodu kasutamine
Mediteerimine 

Käsitöö

Aiandus

Kodus
trenni tegemine

Visuaalne suhtlus
(videokõned)

Perega
einestamine

Lugemine

Mängimine

Kodus enda jaoks
aja võtmine

Kodus
töötamine

Söögitegemine

Perega
koosolemine 42

39

36

34

31

31

28

27

24

19

12

10

53

49

32

43

43

43

50

35

40

21

Milliseid tegevusi, kui üldse, sa karantiini ajal 
rohkem teha said ja nautisid?
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Lähedasem suhe
koduga 
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Lähedasem suhe koduga jääb 
kestma. Paljud meist otsustavad 
jätkata käitumisviiside, rituaalide 
ja tegevustega, mis karantiini ajal 
hästi toimisid.
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Eestlased võtavad 
tulevikus jätkuvalt 
rohkem aega perega 
koosolemiseks, 
söögitegemiseks ja 
kodus töötamiseks.

Mediteerimine 

Käsitöö

Aiandus

Kodus
trenni tegemine

Visuaalne suhtlus
(videokõned)

Perega
einestamine

Lugemine

Mängimine

Kodus enda jaoks
aja võtmine

Kodus
töötamine

Söögitegemine

Perega
koosolemine 32

26

22

20

16

21

17

12

15

12

8

8

44

38

22

29

Milliseid tegevusi, kui üldse, mida sa karantiini ajal 
rohkem teha said ja nautisid, teed sa ka edaspidi?
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Kodu kujundus

12% Eesti inimestest 
ütles, et töö ja elu 
tasakaal muutus 
pandeemia piirangute 
ajal palju hullemaks.

35% neist, kes elavad 
lastega, oli karantiini 
piirangute ajal keeruline 
väljakutse nende eest 
rohkem hoolt kanda ja 
vastutada.

Mõnele meist oli 
rohkem kodus veedetud 
aeg

Laste eest hoolitsemine Töö vs. elu
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Kõik pole oma kodu välimuse 
ja olemusega rahul. 13%
inimestest tundis, et nende 
kodu pole õigesti 
kujundatud, et nad saaksid 
elada nii nagu nad tahavad.
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Karantiini piirangute ajal tundis 
rohkem Eesti inimesi, et nende 
kodus on ruumi külluslikult 
(37%), võrreldes nendega, kes 
väitsid vastupidist (13%).

Baltikumis ütles natuke rohkem 
inimesi, et karantiini piirangutel 
olid positiivsed finantsilised 
järelmõjud (20%), võrreldes 
nendega, kes vastasid, et see 
mõju oli negatiivne (16%).

Teised tundsid end
aga
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Finantsilised järelmõjud
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Suur kodu

on alanud
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Me tegime oma
muudatusi
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39% Eesti inimestest on karantiini 
piirangute tulemusena oma kodus 
muudatusi teinud. Ülemaailmselt 
oli see arv sama – 2/5.

Mida ütleb see 
meile meie 
praeguse ja 
tulevase koduse 
elu kohta?
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hea kodu?
Olenemata meie kogemusest 
pandeemia piirangutega sunnib 
nende mõju paljusid meist 
mõtlema uuesti läbi, mis teeb 
ühest kodust hea kodu.
Prioriteedid muutuvad: nt 
asukoht liigub nimekirjas järjest 
allapoole.

Maailm

Eesti 36%

47%
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Mis teeb

Millisel määral sa nõustud või ei 
nõustu väitega „ma kaaluksin 
töökohast kaugemale kolimist, kui see 
parandaks minu kodukeskkonda (nt 
rohkem ruumi, ligipääs õuealale jne)“?

Paljud meist ütlevad nüüd, 
et me kaaluksime 
töökohast kaugemale 
kolimist, kui see 
parandaks kodukeskkonda 
(nt rohkem ruumi kodus, 
ligipääs õuealale jne).
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Tuginedes senisele kogemusele koduse eluga 
2020. aastal tahaksid Eesti inimesed 
kodus luua või täiustada just neid ruume:
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Meie uued

ruum, kus hobidega tegeleda

õppimise või töötamise ruum

Mõtle oma kodule. Tuginedes oma senisele kogemusele koduse 
eluga 2020. aastal, milliseid kahte või kolme ruumi, kui üldse, 
tahaksid sa oma kodus luua või täiustada?

39

34

33

31

19

18

14

14

13

38

33

35

Mänguala minu
(tulevastele) lastele

Koht, kus 
inimestega suhelda

Suurem magamistuba

Lisamagamistuba

Privaatne vannituba

Suurem köök

Privaatne aed
või õueala

Õppimise või
töötamise ruum

Ruum, kus ma saan
oma hobidega
tegeleda
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Demograafilised 
andmed
Kvantitatiivse uuringu viis Ingka
Holding BV (IKEA Group) tellimusel 
läbi uuringufirma Ipsos MORI.

Uuring viidi läbi veebis kuupäevadel 
28. juuli kuni 28. august 2020.

Valim:
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