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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella ja kuvata organisaatioidentiteettiä. Tutkimuksen viitekehys perustuu sosiaalisen identiteetin teorioihin.
Päämääränä oli tutkia myyntihenkilöiden organisaatioidentiteettiä ja heidän sitoutumistaan. Lisäksi tavoitteena oli tutkia myyntihenkilöiden
työpukeutumista ja siihen liittyviä merkityksiä sekä näiden merkityksien yhteyttä sitoutumiseen ja myyntityöhön. Affektiivinen sitoutuminen on
merkittävä tekijä sisäisessä organisaatioidentiteetin tarkastelussa. Työpukeutuminen ja siihen liittyvät tiedostamattomat ja tietoiset viestit
puolestaan edustavat ulkoista organisaatioidentiteettiä ja sen tarkastelua.
Tutkimusaineisto kerättiin kyselyllä, joka perustui Meyerin ja Allenin (1997) sitoutumisen kolmi-komponentti- malliin. Tutkimus eteni tämän
jälkeen haastatteluihin Alaskassa ja lopuksi tutkimusmenetelmänä käytettiin valokuvan valinta-menetelmää (photo-elicitation) näyttämälle
ulkoryhmälle haastatelluista otettuja valokuvia.
Tulosten mukaan sekä määrällinen että laadullinen sitoutuminen oli merkittävää. Haastatellut työntekijät sitoutuivat työhön sekä asiakkaisiin.
Affektiivinen sitoutuminen oli yhteydessä henkilökohtaisten arvojen samankaltaisuuteen organisaation arvojen kanssa, työtyytyväisyyteen,
haastaviin työtehtäviin, työkavereiden arvostukseen, menettelytapojen oikeudenmukaisuuteen ja organisaation hyvään maineeseen. Yleisesti
miehet olivat sitoutuneempia organisaatioon kuin naiset ja sijoituspäälliköt olivat tutkituista kaikkein sitoutunein ryhmä. Tulokset tukevat
oletusta, että korkea sitoutuneisuus on yhteydessä organisaation visuaalisten symbolien kanssa ja kykyyn käyttää näitä symboleja ulkoasun
muutoksissa.
Myyntihenkilöt viestivät työpukeutumisella myös visuaalisia mielikuvia itsestään, kuten persoonallisuuden piirteitä, ammattitaitoaan, mielikuvia
edustamistaan tuotteista ja palveluista sekä Alaskan arvoista. Myyntihenkilöt viestivät työpukeutumisella myös roolejaan sisä- ja ulkoryhmissä.
Vastaavasti asiakkaat tekivät samankaltaisia havaintoja myyntihenkilöistä myyntitilanteissa. Työpukeutuminen ja sen merkityksien hallinta on
yksi osa myyntityötaidoista.
Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa henkilöstön kehittämisessä ja markkinatutkimuksissa. Organisaatioidentiteetti ja organisaatioon
sitoutuminen psykologisesti yhdistää työntekijät, asiakkaat ja organisaation.
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