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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma on laadullinen tapaustutkimus teknisen innovaation kehittämisprosessista. Sen tapauksena on turkulaisen Wallac Oy:n vuosien
1974-84 välisenä aikana kehittämä immunodiagnostinen menetelmä DELFIA. Innovaatioprosessia seurataan tieteen ja teknologian sosiologian
parissa kehittyneen toimijaverkkoteorian (actor-network theory) näkökulmasta.
Toimijaverkkoteorian mukaan innovaatiotoiminta on vahvan verkon rakentamista. Tämä verkko on edellytyksenä tieteellisen faktan tai teknisen
artefaktin synnylle ja leviämiselle yhteiskunnalliseen käyttöön. Verkot ovat toimijaverkkoteorian näkökulmasta heterogeenisia, niihin kuuluu
sekä inhimillisiä että ei-inhimillisiä toimijoita. Teorian mukaan sekä sosiaalisille että materiaalisille elementeille on annettava yhtäläinen
painoarvo toimijaverkkoa analysoitaessa. Verkoston kehittymistä voi näin ollen kuvata materiaalisen ja sosiaalisen samanaikaisella ja
vuorovaikutteisena muotoutumisella (co-construction).
Tutkielman menetelmä on laadullinen tapaustutkimus. Sen aineiston muodostavat mukana kehittämistyössä olleiden henkilöiden haastattelut
sekä dokumenttiaineisto, joka koostuu lähinnä tutkimusraporteista ja tieteellisistä artikkeleista. Innovaatioprosessin vaiheiden rekonstruoinnissa
on käytetty sekä haastattelu- ja dokumettiaineistoa samasta ilmiöstä tutkielman validisuuden lisäämiseksi.
Tutkielman empiirinen osio muodostuu kolmesta osasta. Ensin seurataan idean syntyä ja varhaista kehitystä. Idean synnyllä tarkoitetaan tässä
menetelmässä käytettävien teknisten peruselementtien valikoitumista. Aineiston perusteella toteuttamiskelpoisen idean rakentuminen kesti kolme
vuotta ja siinä oli seitsemän päävaihetta. Ideoimisvaiheessa oli mukana useita yliopistotutkijoita ja se sisälsi ammattikirjallisuuden läpikäyntiä,
keskusteluja eri alojen kollegoiden kanssa ja laboratoriokokeita. Toisessa vaiheessa seurataan prototyypin kehittämistä. Kriittiseksi vaiheeksi
muodostui menetelmässä toimivan kemian kehittäminen. Ratkaisu ongelmaan löytyi yhteistyöstä alan eurooppalaisen huippututkijan laboratorion
kanssa. Kolmantena käsitellään eräitä menetelmän kaupallistamiseen liittyneitä vaiheita. Ratkaisevaksi tekijäksi menetelmän leviämisessä
muodostui Wallac Oy:n silloisen emoyhtiön hallitsemat markkinointikanavat.
Tutkitussa tapauksessa ns. heikot yhteydet olivat tärkeitä innovaatioprosesin onnistumisen kannalta. Harvoin hyödynnettävillä yhteistyösuhteilla
oli suuri merkitys kehitettävän menetelmän peruselementtien valikoitumisessa. Innovaatioverkon rakenne muuttui samalla kun sen kehittämä
tekninen artefakti kehittyi. Verkostot kuihtuivat, muuttuivat pysyviksi, rekrytoituivat yritykseen tai riitaantuivat. Esimerkkeinä riitaantumisesta
oli tutkitussa tapauksessa kaksi patenttioikeudenkäyntiä sekä kiista emoyhtiön kanssa teknologian hallinnasta ja jakelusta. Tutkittu innovaatio oli
merkittävä muutoksen lähde yrityksessä. Sen toiminta muuttui instrumenttien valmistajasta kemiallisten reagenssien tuottajaksi. Innovaation
markkinoille tulon jälkeen yritys kaksinkertaisti henkilökunnan määränsä ja liikevaihtonsa.
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