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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten työntekijät suhtautuvat muutokseen ja sen viestintään. Viestintäprosessia muutostilanteessa tutkittiin
haastattelemalla työntekijöitä ja kartoittamalla heidän näkemyksiään ja tunteitaan prosessia kohtaan. Tutkimuksen kohteena oli kaksi
lentorahtiyhtiötä, joiden kaikki Skandinavian myyntikonttorit yhdistettiin allianssin myötä. Yhteensä 42 työntekijää haastateltiin yhtiöiden
Tukholman ja Oslon toimipisteissä.
Tutkimuksessa selvitetään myös, miten erilaiset suhtautumistavat vaikuttavat tulkintoihin muutosprosessista ja miten työntekijät määrittelevät
prosessin. Samalla nähdään, eroavatko keskijohdon ja työntekijöiden asenteet ja mitkä viestintään liittyvät tekijät vaikuttavat asenteisiin. Työssä
haluttiin tuoda esiin eri näkemysten merkitys organisaation toiminnalle muutostilanteessa.
Menetelmänä käytetään kvalitatiivista asennetutkimusta. Työntekijöille esitettiin viisi väittämää, jotka liittyivät heidän kokemaansa
organisaatiomuutokseen ja alan kirjallisuuteen. Ne käsittelivät johdon viestintää, stressiä, suhdetta uuteen partneriorganisaatioon,
muutosprosessin johtamista ja läpivientiä sekä integraation edistymistä. Argumentit, joita haastatellut esittivät luodessaan esiin oman kantansa,
analysoitiin asenteen käsitteen kautta. Asenteet, joita pyrittiin tutkimaan, olivat asenteet muutosta ja muutosviestintää kohtaan. Perusoletuksena
tutkimuksessa on, että viestintä ja muutos liittyvät läheisesti toisiinsa. Näkökulman ja menetelmän valintaan vaikuttivat myös viestinnän ja
asenteiden suhde: asenteet nähdään kommunikatiivisena prosessina nimenomaan niiden argumentatiivisen luonteen vuoksi.
Tulokset osoittivat, että työntekijöiden asenteet muutosta kohtaan olivat positiivisia. Tähän vaikutti-
vat allianssin tavoitteiden onnistunut viestintä, työntekijöiden positiivinen ja henkilökohtainen suhde uusiin työtovereihin sekä toimiva viestintä
lähimmän esimiehen kanssa. Muutosviestintä koettiin puolestaan riittämättömäksi, sillä muutoksen luonteen vuoksi kaikkea prosessiin liittyviä
asioita ei voitu viestiä. Oleellinen kysymys ei kuitenkaan ollut viestinnän puute, vaan viestien ristiriitaisuus ja ylimmän johdon erilaiset
käsitykset prosessin etenemisestä. Tärkeää siis oli kuinka tilanteet, joissa viestinnän tarve korostui, hoidettiin. Työntekijät ymmärsivät hyvin, että
kaikki tieto ei ollut saatavilla.
Tärkeäksi tekijäksi muutosviestinnässä muodostui tiedon henkilökohtainen ulottuvuus. Eriävien näkemysten ja mielenkiinnonkohteiden vuoksi
kaivattiinkin yksilöllistä tietoa, jonka tehokkaimpana jakamiskanavana pidettiin pienimuotoisia kokouksia ja tapaamisia. Näissä kukin saattoi
esittää itselleen tärkeitä asioita koskevia kysymyksiä suoraan esimiehelle. Tapaamisten tavoitteena oli myös epävarmuuden lieventäminen sekä
uuden kohtaaminen ja luominen vuorovaikutuksen kautta. Aiemmassa tutkimuksessa on korostettu nimenomaan viestinnän määrän merkitystä.
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan muutosprosessissa tulisi keskittyä viestinnän laatuun ja kohdentaa sitä eri ryhmien tarpeiden mukaan.
Viestinnän käsitteen laajentaminen koskemaan koko muutosprosessia on olennaista, jotta viestinnän tavoitteet saavutettaisiin paremmin.
Tutkimuksen tärkeimpiä lähteitä olivat Kari Vesalan Yrittäjyys ja individualismi (1 996) ja Michael Billigin Arguing and Thinking (1987).
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