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Tutkimuksen aiheena on fuusion läpikäyneen organisaation sisäinen viestintä.  Tutkimuksessa analysoidaan sitä, miten
organisaation sisäisellä viestinnällä voidaan pyrkiä vahvistamaan organisaation työntekijöiden identifioitumista uuteen
organisaatioon sekä eri lähtöorganisaatiosta peräisin olevien työntekijöiden välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta, ”me-henkeä”.

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on Tajfelin sosiaalisen identiteetin teoria ryhmäprosesseista ja ryhmien välisistä
suhteista. Sosiaalisella identiteetillä tarkoitetaan sitä osaa ihmisen minä-käsityksestä, joka pohjautuu erilaisten
ryhmäjäsenyyksien kautta saaduista kokemuksista. Tutkimuksessa Tajfelin sosiaalisen identiteetin teoriaa käytetään
selittämään työntekijöiden käyttäytymistä fuusiotilanteessa. Fuusion osapuolina olevat organisaatiot nähdään ryhminä.
Jäsenten suhtautuminen sekä omaan ryhmäänsä että muihin yhdistymisessä mukana oleviin ryhmiin ja näiden ryhmien
jäseniin korostuu fuusiotilanteessa vaikuttaen työntekijöiden sopeutumiseen. 

Tutkimuksen teoreettisessa osassa tarkastellaan sosiaalisen identiteetin vaikutusta organisaatiofuusioon. Sosiaalisen
identiteetin teorian kaksi keskeistä prosessia, kategorisointi ja itsensä korostaminen, ilmenevät fuusioituneessa organisaatiossa
kahdessa eri tasossa: organisaatioiden työntekijöiden välisissä suhteissa ja siinä, miten työntekijät identifioituvat uuteen
organisaatioon. Tutkimuksessa käydään läpi miten sisäryhmäidentiteetin syntyä ja organisaatioon identifioitumista vahvistavia
tekijöitä voidaan konkreettisesti huomioida sisäisessä viestinnässä.

Empiirisenä tutkimuskohteena on kolmesta eri organisaatiosta fuusioituneen työ- ja elinkeinoministeriön ensimmäisen
toimintavuoden sisäinen viestintä. Tutkimusaineisto koostuu vuonna 2008 ministeriön intranetissä julkaistuista,
viestintäyksikön tuottamista uutisartikkeleista (388 kpl) sekä vuoden aikana ilmestyneistä henkilöstölehdistä (4 kpl). 

Tutkimuksessa analysoidaan sitä, huomioitiinko ministeriön sisäisessä viestinnässä vuonna 2008 sosiaalisen identiteetin
vaikutus ja jos huomioitiin, niin millaisia sisäisen viestinnän sisällöt olivat. Tutkimusmenetelmänä käytetään teorialähtöistä
sisällönanalyysiä. Analyysirunko muodostettiin teoriaosuudessa ilmenneistä sisäryhmäidentiteettiin ja organisaatioon
identifioitumiseen vaikuttavista tekijöistä.

Tutkimuksessa selvisi, että ministeriön viestinnässä esiintyi runsaasti yhteisen sisäryhmäidentiteetin vahvistumiseen ja
organisaatioon identifioitumiseen vaikuttavia tekijöitä. Eniten löytyi viitteitä sisällöistä, jotka mahdollistivat toisiin
tutustumisen. Sen sijaan kilpailua toisia organisaatiota kohtaan tai positiivisia muutoksia työssä ei juurikaan tuotu esille.
Tutkimuksen tärkeimpiä lähteitä ovat Henri Tajfelin sosiaalisen identiteetin teoria, Samuel L. Gaertnerin yhteinen
sisäryhmäidentiteetti sekä Michael A. Hoggin, Daan van Knippenbergin ja Deborah J. Terryn käsitykset fuusiossa
vaikuttavista ryhmäprosesseista.
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