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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työn tutkimusongelmana ja keskeisenä tavoitteena on kuvata vuosituhannen vaihteeseen ajoittuneen it-kuplan ajan henkeä. Lähtökohtana on
ajatus, että ajan henki on tavoitettavissa tutkittavaa ilmiötä, it-kuplaa, tarkastelemalla. Työn empiirinen aineisto koostuu kolmen
it-kasvuyrityksen henkilöstön haastatteluista.
Ajan henkeä lähestytään kuvaamalla näiden yritysten keskeisiä tapahtumia ja tarkastelemalla sitä, miten ilmiön keskiössä eläneet ihmiset ja
yritykset toimivat. Tämä on ajan hengen kuvaamisen ensimmäinen ulottuvuus. Toinen ulottuvuus tuo kuvaukseen moraalisen ja eettisen
ulottuvuuden, joka tiivistyy kertojien eetoksena. Eetos kuvastaa haastateltavien eli kertojien erilaisia ajatus- ja selitystapoja, joita tarkastellaan
työ- ja rahaetiikan valossa.
Tutkimus on luonteeltaan aineistolähtöinen, mikä näkyy empiirisen osion painotuksena. Työ asettuu laadullisen narratiivisen
yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen piiriin. Työssä yhdistyvät sosiaalisesta konstruktivismista ammentava ajatus ihmisestä sosiaalisena viestijänä
sekä näkemys viestinnän narratiivisesta luonteesta. Ajatus ihmisestä tarinankertojana, ja tarinasta ihmiselle luonnollisena ymmärrystapana, luo
pohjan työn narratiiviselle lähestymistavalle. Narratiivisuus kulkeekin työssä punaisena lankana usealla eri tasolla: filosofisena tausta-ajatuksena
ja työn laajempana viitekehyksenä, teoreettisena pohjana ja näkökulmana sekä tutkimusmenetelmänä ja analyysikeinona.
Työn tavoitteena on ajan hengen konstruoiminen kolmitasoisen narratiivisen analyysin pohjalta. Menetelmän avulla kerrotaan kolmen
it-kasvuyrityksen toimijatarinat, kootaan niiden vaiheet yhteisine piirteineen yhdeksi suureksi tarinaksi ja kuvataan kolme eetokseltaan erilaista
tarinankertojaa. Näiden kuvausten myötä pyritään kokoamaan ajan hengelle tyypillisiä piirteitä, pyrkimyksiä sekä ajattelu- ja selitystapoja.
Ajan henki on selvästi nähtävissä aineistossa. Se on asia, johon viitattiin usein. Kertojat vetosivat ajan henkeen selittäessään yritystarinan
päättymiseen johtaneita syitä. Kaikkien kolmen kasvuyrityksen toiminnassa näytti olevan paljon yhteisiä piirteitä. Tarinankertojat jakaantuivat
eetokseltaan kolmeen kertojatyyppiin: työhönsä intohimoisesti suhtautuvaan Sitoutujaan, vastuulliseen Kyynikkoon ja pikavoittoa tavoittelevaan
Peluriin, jonka eetosta kupla-ajan henki näyttää heijastavan vahvimmin. Ajan henki oli myös tarinoita. Niin kertojien puheessa kuin
media-aineistossa vilisi tarinaviittauksia ja -vertauksia. Haastatteluaineiston valossa näyttää myös siltä, että media oli mukana kuplan
rakentamisessa ja hypen nostattamisessa.
Tutkimuksen ensisijainen aineisto koostuu haastatteluista sekundaariaineiston rakentuessa it-alan kehityksestä kertovasta ja aikakautta
kuvaavasta kirjallisuudesta. Tärkeimpinä ovat Saku Mantereen ja Pekka Aulan (2004) samaa haastatteluaineistoa koskeva tutkimus Stories of
Strategy Failure ja Jouko Marttilan (2001) Järki ja tunteet osakemarkkinoilla. Analyysin lähtökohdat pohjautuvat Anu Kantolan (2002)
väitöskirjaan Markkinakuri ja managerivalta. Teoriaosuus ammentaa narratiivisen tutkimuksen eri suuntauksista ottaen vaikutteita sekä
modernista että postmodernista perinteestä. Narratiivisen organisaatiotutkimuksen puolelta tärkeimpiä tutkijoita ovat David Boje, Barbara
Czarniawska ja Yiannis Gabriel.
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