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Stāsts par

Ierastā skatpunkta šķērsgriezumu

Iekšējās ekspertīzes slazdiem

Kā ieraudzīt ierasto citādi?

Alternatīvas pieejas klientu iepazīšanā un 
izpētē

Jaunas atziņas biznesam 



Kartes avots: http://maysweb.tamu.edu/sage/region/australia-oceania/australia/australian-world-view/

Prātā uzkonstruētais “spēles lauks” ar 
visiem tā noteikumiem un mērķiem ir 
interpretācija, 

kas  jebkurā brīdi var sagrūt, saskaroties ar 
jauniem cilvēku uzvedības modeļiem, 
vērtībām, sociālās organizācijas formām, 

ko izraisa globalizācija un tehnoloģiju 
attīstība. 

Kur mēs esam?



SAMIERINĀŠANĀS AR VIENKĀRŠOTĀM 
ATBILDĒM UZ JAUTĀJUMIEM, KAM NEVAR BŪT 
VIENKĀRŠAS ATBILDES.

«We can be blind to the obvious, 
and we are also blind to our
blindness» (Daniel Kahneman,  
Thinking, Fast and Slow)



Selektīvā uztvere un atmiņa

«Karstā domāšana»

Noteikta pasaules klasifikācija

IEKŠĒJĀ EKSPERTĪZE

Nektritiska paļaušanās uz tradicionālā veidā veiktu 

tirgus izpēti, kas ataino vienkāršotu skatījumu

Nespēja saskatīt ierastā skatpunkta

«problemātiskumu»



Lietas, ko jums 
nepieciešams 
uzzināt visvairāk, 
ir tieši tās, ko 
respondenti jums 
nevar tieši 
pastāstīt

Cilvēki par savu 
rīcību un 
motivāciju 
nereflektē tādā 
veidā, kā Jums 
būtu nepieciešams 
izzināt

Cilvēku rīcība 
«karstās 
situācijās» 
atšķiras no tās, 
ko viņi deklarē

TRADICIONĀLĀ IZPĒTE



To, ko mums 
nepieciešams visvairāk 

uzzināt, ir kaut kas tāds, 
ko klients  mums pats 

nevar pateikt
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LEGO STĀSTS

?

Jautājums
pārdefinēts no:

«Kādas rotaļlietas 
vēlas bērni un viņu 
vecāki?»

«Kāda ir rotaļāšanās 
loma?»

….2017.g. sākumā
publicēts darba
sludinājums par «Lego 
Proffesor of play in
Cambridge University» 

Datu avots: www.lego.com



Patērētāju uzvedība nereti šķiet neracionāla, jo
atšķiras motivācijas vērtētājam un darītājam

No klientiem tiek sagaidīta rīcība, kura tiem nav
būtiska, bet viņiem būtiskā tiek novērtēta kā
“neracionāla”

Vai pārliecināt 
klientu par savu 

racionalitāti?

Vai stratēģiju 
pielāgot klienta 

vajadzībām?



Jautājumi
Cilvēka 

pasaules 
izziņa

Konteksta 
un jēgas 
atklāšana

Jaunas 
atziņas un 
priekšstati

Pētot
jautājumus:
Kā? 
Kāpēc?

Pamatīgi 
izzinot, kā 
cilvēki izjūt, 
piedzīvo, 
interpretē 
pasauli

Atklājot 
notikumu 
kontekstu un 
jēgu

Sabalansējot 
informāciju, 
kas satur gan 
faktus, gan 
kontekstus

Mainot 
vispārpieņemtos 
priekšstatus par 
cilvēku rīcību un 
tās racionalitāti

VEICOT DZIĻU IZPĒTI REĀLĀ 

VIDĒ, IZMANTOJOT KOMBINĒTAS 

UN JAUKTAS METODES

UZDRĪKSTOTIES 

UZZINĀT UN 

DARĪT



Profesionālais 
svešinieks

Kā paskatīties uz 
ikdienas norisēm 
ar svešinieka 
«acīm»?

Pētnieki zina, cik grūti pētīt to, kas 
notiek mājās, ģimenē, elementārās 
ikdienas norises.... 

Ir grūti uzdot jautājumus un sniegt 
atbildes  par acīmredzamo, ierasto 
un pašsaprotamo



INSAITS (svešvārdu vārdnīca)

Iedziļināšanās 
būtībā, filozof. 
pēkšņa intuitīva 
problēmas 
aptveršana, 
psiholoģ. atskārsme, 
apjēgšanas moments 
domāšanas procesā, 
jaunas idejas 
rašanās 

NODERĪGI 
INSTRUMENTI NO 
SOCIĀLĀS 
ANTROPOLOĢIJAS, 
FENOMENOLOĢIJAS, 
PSIHOLOĢIJAS 
ARSENĀLA



ATZIŅU 
KRISTALIZĀCIJA

Citas perspektīvas pieņemšana

Sapratne par biznesa perspektīvas 
un klienta perspektīvas atšķirību

Pamatīga iedziļināšanās uzvedībā 
un motivācijā

No neapzinātā uz apzināto, arī par 
sevi

Atbilžu meklēšana uz 
jautājumiem: Kāpēc? Kā?



ALTERNATĪVAS

Nesamierināšanās ar vienkāršotām atbildēm

Pētījumi izmantojot kombinētas kvalitatīvās 
metodes un ar nelineāru uzbūvi

Biznesa problēmas skatīšana plašākā 
kontekstā (kā sociālo fenomenu)

Pašrefleksija – fiksējot un analizējot savas 
domas, rīcību, spriedumus



apzinātais 
neapzinātais

neapzinātais 
neapzinātais

Prezentācijas noformējumā iekļautas fotogrāfijas no:
www.freeimages.com
www.natgeocreative.com
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Jautājumi?

elina.ozolina@cconsulting.lv
Tel.: 29159859


