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Sammanfattning

Risk management har historiskt sett associerats med riskminimering och undvikan-
de. Men framför allt inom project portfolio management har ett skifte inletts mot ett
proaktivt tillvägag̊angssätt för att hantera risk, snarare än reaktivt. P̊a s̊a sätt uppn̊as
en holistisk analys av risk som tar hänsyn till b̊ade positiva och negativa avvikelser p̊a
mål. Syftet med detta arbete är att undersöka hur användbara optimeringsmodeller är
i läkemedelsindustrin ur ett risk management-perspektiv. Modellerna som undersöks är
capital budgeting problem, goal programming och contingent portfolio programming.

För att p̊a bästa sätt förmedla och senare analysera dessa modeller har vi i detta ar-
bete utfört en utförlig litteraturstudie. Anknytningen till läkemedelsindustrin uppn̊addes
genom tv̊a intervjuer: den ena med en risk management-konsult med erfarenheter inom
medicintekniska företag och den andra med en projektportföljsansvarig p̊a ett ledande
läkemedelsföretag. För att dokumentera modellernas styrkor och svagheter komplettera-
de vi v̊ar kritiska granskning av dem med en känslighetsanalys.

Efter att vi genomfört känslighetsanalysen upptäckte vi att modellernas rekommende-
rade projektportföljer var känsliga för störningar p̊a indata. Detta resultat och samtalen
med intervjuobjekten fick oss att inse hur viktig datakvalitet är. Vi upptäckte även att
datakvalitet berodde väldigt mycket p̊a kompetensen hos beslutsfattaren och dennes med-
arbetare, och diskuterade data weighting som en möjlig lösning p̊a detta problem.

Vi kommer till den slutsatsen att modellerna har olika användningar i läkemedelsin-
dustrin samt att noggrannheten p̊a lösningarna är beroende av kvaliteten p̊a förarbetet
och datahanteringen. Exempelvis upptäckte vi att contingent portfolio programming är
särskilt användbart i läkemedelsindustrin p̊a grund av det stegvisa och riskabla besluts-
fattandet i denna bransch. Likväl rekommenderas att en känslighets- samt traditionell ris-
kanalys genomförs för att bestämma kvaliteten p̊a varje modells optimala projektportfölj.
Beslutsfattaren borde använda modellerna som ett beslutsstödjande verktyg istället för
att förlita sig fullkomligt p̊a lösningarna dem ger.

Nyckelord: Risk management; Project portfolio management; Project risk management;
Capital budgeting problem; Goal programming; Contingent portfolio programming.



Abstract

Risk management has historically been associated with risk minimization and avoi-
dance. Recently there has been a shift toward a proactive approach to risk management
rather than reactive, especially regarding risks arising within project portfolio manage-
ment. The purpose of this study is to examine how useful project portfolio optimization
models are within the pharmaceutical industry from a risk management perspective. The
models examined in the study are the capital budgeting problem, goal programming, and
contingent portfolio programming.

In order to better understand the theoretical framework behind these models, the
study incorporates an extensive literature review. This review was translated to the phar-
maceutical industry through two interviews; one with emphasis on risk management in
general and one with focus on project portfolio management at a leading pharmaceutical
company. Furthermore, a sensitivity analysis was performed to better understand and
analyze the models’ strengths and weaknesses. The subsequent analysis is based on the
findings attributed to the sensitivity analysis.

The sensitivity analysis allowed for the observation that the models’ recommended
project portfolio strategy is vulnerable to relatively small data variations. By combining
these results with the findings from the interviews, the importance of data quality became
evident. Data quality was in turn found to be heavily reliant on the competence of the
decision maker and his team, whilst data weighting was discussed as a potential solution.

The conclusion is that the models have di↵erent uses within the pharmaceutical in-
dustry whilst the accuracy of their results are subject to the quality of the preparatory
work and data handling. For instance, contingent portfolio programming is found to be
especially viable for the pharmaceutical industry due to the staged and risky nature of
research and development projects in that industry. However, it is recommended that sen-
sitivity analysis along with more traditional risk management tools are used to evaluate
the quality of each model’s optimal project portfolio. The decision maker should use the
solutions to the models as decision support rather than relying on the models to provide
them with an absolute strategy to the portfolio selection problem.

Keywords: Risk management; Project portfolio management; Project risk management;
Capital budgeting problem; Goal programming; Contingent portfolio programming.



Nomenklatur

Begrepp Förkortning
Risk management RM
Portfolio risk managment PRM
Enterprise risk management ERM
Project portfolio management PPM
Data quality management DQM
Forskning och utveckling FoU
Nuvärde NPV
Capital budgeting problem CBP
Contingent portfolio programming CPP
Goal programming GP
Ulf H. Jonsson Management UHJM
Weighted additive decision making WADM
Conjunctive decision making CDM
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1 Introduktion

Introduktionen har som syfte att utförligt beskriva rapportens ämne. Kapitlet dokumen-
terar arbetets omf̊ang samt ämnets bakgrund och nutida betydelse. Dessutom klargörs
arbetets avgränsningar med motivering av hur och varför dessa har gjorts. Därefter följer
arbetets grundläggande problemställning och kompletterande fr̊ageställningar. Slutligen
beskrivs arbetets syfte.

1.1 Bakgrund

Begreppet risk management har historiskt och traditionellt använts för att beskriva olika
verksamheters försök att förhindra och förminska risk. S̊a sent som år 2009 användes
risk management ofta som en reaktiv metod av krishantering till följd av den globala
finanskrisen [10]. Emellertid medförde finanskrisen även en förändring i hur verktyget risk
management används. Som det ser ut idag har fokus växlat fr̊an reaktiv riskminimering till
proaktivt värdeskapande. Dessutom har ämnet risk management blivit mer relevant och
verksamhetsomfattande än tidigare, där större bolag underg̊att omstruktureringar för att
positionera sig som risk masters inom deras respektive industrier [10]. Enligt Accentures
kartläggning av tio olika industrier s̊a svarade 98 % av de 400 intervjuade företagen att
risk management var högre prioriterat 2011 än var det varit tv̊a år tidigare [10].

Projektledning har, likt risk management, ocks̊a ökat i betydelse de senaste åren.
Ökande fokus p̊a kundanpassning, utveckling och förhandlingsbehov och diverse mark-
nadsomdefinieringar har p̊askyndat ämnets utveckling [30]. En stor mängd av organi-
sationer som tidigare klassats som funktionsbaserade har överg̊att till en projektbaserad
verksamhetsstyrning. Detta projekttänk har givit upphov till projektportföljer som inne-
fattar alla projekt inom ett visst bolag eller en viss avdelning av bolaget. Enligt en studie
av Cooper, Edgett och Kleinschmidt [9] kan företag utvinna konkurrensfördelar genom
att implementera olika projektportföljsmodeller och p̊a s̊a sätt kartlägga en strategi för
styrningen av projekten.

Project portfolio management (PPM) har stor vikt inom organisationers forskning- och
utvecklingsavdelningar (FoU), där verksamheten bedrivs i diverse projekt. Dessa projekt
är oftast unika och icke-repetitiva uppgifter som specificerats enbart utifr̊an ett antal
di↵usa mål [30]. Enligt Culp [10] har minimering av risk och osäkerhet inom forskning
och utveckling blivit en central projektledningsfr̊aga.

I denna rapport kommer risk management och project portfolio management innefatta
analys av målfunktionerna av ett projekt och hur funktionerna interagerar med olika
projektspecifika variabler [35]. Målfunktionen är den funktion som optimeras för att uppn̊a
ett visst mål medan projektspecifika variabler exempelvis representerar kostnader. Enligt
Jaafari [24] är det lämpligt att analysera risk som n̊agot som b̊ade kan gynna och skada
utförandet av projektet.

1.2 Läkemedelsindustrin

Läkemedelsindustrin lämpar sig särskilt bra för analys av risk management och project
portfolio management. Tillverknings-, utvecklings- och testrisker ses som centrala hin-
der inom den starkt reglerade industrin [3]. Enligt Blau et al [3] s̊a är just produktut-
veckling en av de största utmaningarna industrin st̊ar inför. Deras studie p̊apekar att
läkemedelsföretag ofta har en stor mängd potentiella projekt de skulle kunna utföra men
begränsas av knappa resurser och höga avkastningskrav fr̊an industrins intressenter. Det-
ta stöds av Hedner et al [19] som menar att de stora aktörerna inom industrin drabbas
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Figur 1: Urval och utvärdering av projekportföljer [11].

av nedskärningar och att det därför blivit viktigare än n̊agonsin att välja rätt projekt.
Hedner et al använder AstraZeneca och Pfizer som exempel. AstraZeneca har annonserat
nedläggningen av 2 200 arbetstillfällen inom FoU (och många fler inom andra avdelning-
ar) till 2014 medan Pfizer har stängt ner forskningsanläggningar i Sandwich, England och
Groton, Connecticut.

Figur 1 av Dammer och Gemünden [11] tydliggör de steg som ett generiskt projekt g̊ar
igenom innan det avslutas. Vi ser här en generalisering av de fyra faserna: (a) upptäckt,
(b) utveckling, (c) kliniska studier, samt (d) kommersiell lansering, som enligt Blau et al
existerar inom läkemedelsindustrin. Mellan varje fas, d̊a en produkt progressivt rör sig
mellan upptäckt och utveckling och slutligen lansering, sker avvägda beslut kring projek-
tets fortsättning. Målet är att uppn̊a maximal avkastning per använd resurs [4]. Det är
även värt att p̊apeka att projektstatusen kan röra sig åt motsatt h̊all; om den kommer-
siella lanseringen misslyckas s̊a återupptas utvecklingsfasen om projektet inte lagts ner.
Ett exempel p̊a denna utveckling är AstraZenecas läkemedel Losec, som under flera år var
världens mest s̊alda läkemedel. Projektet tog ovanligt l̊ang tid att utveckla och projektets
status vandrade mellan utveckling, prövning och lansering otaligt många g̊anger [33].

1.3 Problemställning

Arbetet ämnar besvara hur användbara optimeringsmodeller är vid urval av projekt-
portföljer i läkemedelsindustrin. Problemställningen har delats upp i ett antal fr̊ageställ-
ningar som är tänkta att underlätta vid analys och kritik av modellerna. Fr̊ageställning-
arna är:

• Vad har modellerna för styrkor och svagheter?

• Hur noggranna är modellerna och hur mycket beror resultatet p̊a störningar i data
och datakvalitet?

• Hur känsliga är modellerna för förändring?

• I vilken utsträckning används optimeringsmodellerna i verkligheten?
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1.4 Syfte och mål

Syftet med arbetet är att undersöka hur teoretiska modeller inom urval av projektport-
följer tillämpas i läkemedelsindustrin. D̊a det verkar uppenbart att risk management hand-
lar om mer än enbart riskundvikande s̊a vill vi veta vilka funktioner som istället bör op-
timeras och hur de olika variablerna p̊averkar riskerna. Dessutom kommer rapporten att
ta reda p̊a vad det finns för forskning kring användningen av projektledningsmodeller och
risk management-verktyg.

Genom studien vill vi utforska användningsomr̊adena för olika modeller fr̊an optime-
ringsläran. Med hjälp av litteraturen, intervjuerna och den kunskap vi samlat p̊a oss vill
vi kunna rekommendera de olika modellerna för specifika användningsomr̊aden.



2 Metod

Kapitlet beskriver den övergripande process som vi använt oss av och hur vi har valt
att avgränsa ämnet. Dessutom skildras de forskningsmetoder som använts och hur de
vetenskapliga källorna har valts och använts. Slutligen granskas metoden med avseende
p̊a dess begränsningar och brister.

2.1 Process

Vi började med att undersöka RM för att hitta ett intressant, nutida perspektiv att
studera närmre. Det var särskilt intressant med project portfolio management inom
läkemedelsindustrin, d̊a denna aktivitet ans̊ags starkt riskfylld. P̊a s̊a sätt beslutade vi
att studera PPM i just läkemedelsindustrin.

Vi undersökte tre särskilt intressanta optimeringsmodeller som alla behandlar risk p̊a
olika sätt. Analysen av modellerna delades upp i olika delar, bland annat i en kritisk
granskning av modellerna samt en känslighetsanalys. Tanken med känslighetsanalysen
var att simulera användningen av modellerna för att optimera projektval och samtidigt
ge oss en bättre bild av dess styrkor och svagheter. Känslighetsanalysen användes ocks̊a
för att ge analysen ytterligare djup och undersöka hur modellernas lösningar varierar när
omständigheter förändras.

2.1.1 Litteraturstudie

Vetenskapliga artiklar utgör basen för v̊ar rapport, b̊ade fr̊an ett fakta- och analysper-
spektiv. För att förbereda oss för studien och rapportskrivningen studerade vi befintlig
vetenskaplig forskning, olika databaser och föreläsningsanteckningar fr̊an tidigare kurser
inom omr̊adet. Vetenskapliga artiklar och examensarbeten har exempelvis kombinerats
med läroböcker för att genomföra litteraturstudien.

De vetenskapliga artiklarna anska↵ades genom sökning i diverse databaser och jour-
naler med olika nyckelord som fokus. Risk management, research and development, och
project portfolio management är exempel p̊a dessa nyckeltermer. Vid insamling av mer
specifik information (t.ex. kring projektportföljsteori modellerna) s̊a varierade vi nyckelor-
den för att försäkra oss om att informationen var relevant.

2.1.2 Intervjuer om läkemedelsindustrin

Arbetet innefattade tv̊a intervjuer med aktörer inom läkemedelsindustrin. Intervjuer-
na användes bland annat som en brygga mellan teorin och praktiken och kom till stor
användning vid analyskapitlet. Dessutom användes intervjuerna för att bekräfta att v̊ara
tolkningar var enhetliga med industristandarder.

Intervjun med Ulf Jonsson p̊a Ulf H. Jonsson Management (UHJM) var menad att
bidra med en överblick över RM inom läkemedelsindustrin. UHJM specialiserar sig p̊a
skräddarsydda RM-lösningar och Ulf har stor erfarenhet av medicintekniska bolag. Sam-
talet behandlade framförallt industritrender och standardiserade RM-modeller. Den andra
intervjun med Joe Bloggs p̊a det ledande läkemedelsföretaget John Doe hade som syfte
att ge oss ett djupg̊aende projektperspektiv. Fr̊ageställningarna behandlade främst opti-
meringsmodeller och portfolio risk management inom företaget John Doe.
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2.2 Kritisk granskning av metoden

Den utvalda metoden och det utvalda tillvägag̊angssättet är inte fulländat. Genom att
dokumentera bristerna vill vi klarlägga att vi är medvetna om detta och samtidigt upplysa
om deras e↵ekt p̊a detta arbete. P̊a s̊a sätt kan det bli lättare att genomföra framtida
studier kring ämnesomr̊adet. En potentiell brist med rapportens metod är det faktum att
arbetets analys av läkemedelsindustrin baserar p̊a tv̊a intervjuer. Det kan argumenteras
att flera intervjuer hade givit en mer komplett bild av industrin.

Forskningen har skett b̊ade kvantitativt och kvalitativt. Kvantitativt har vi granskat
en mängd relevanta artiklar som behandlar arbetets ämne i hopp om att f̊a en mer objektiv
bild. Vi har även kvantitativt utvärderat de optimeringsmodeller vi senare inför. Arbetet
baseras p̊a ett brett urval artiklar och källor. Kvalitativt har vi samlat information genom
intervjuer, samt genom att prioritera ett antal artiklar som vi ans̊ag vara mest givande för
rapportens syfte. De källor som använts har valts p̊a grund av deras relevans till arbetet
och valet kan därför anses vara subjektivt.

2.3 Avgränsningar

Den risk som behandlas i rapporten är den risk som uppst̊ar vid urval av projektportfölj.
Det innebär att termen risk management egentligen handlar om riskoptimering, där den
optimala projektportföljen inte behöver vara det säkraste alternativet utan det som, givet
en mängd bivillkor, närmast uppfyller företagets strategiska mål.

PPM har i detta arbete begränsats till de tre modellerna capital budgeting problem,
goal programming och contingent portfolio programming. Vi har av följande anledningar
valt just de här tre modellerna:

• Modellerna är olika komplexa. Goal programming är exempelvis en multiobjektiv
optimeringsmodell medan capital budgeting problem endast tar hänsyn till ett mål.

• Modellerna representerar faktiska optimeringmodeller som används inom läkeme-
delsindustrin [4].

• Modellerna är applicerbara och anpassningsbara i en mängd skilda beslutssituatio-
ner.

Genom att välja olika komplexa modeller hoppas vi visa de teoretiska skillnaderna mellan
modellerna men ocks̊a hur modellerna används i praktiken.

Beslutet att fullfölja ett projekt istället för ett annat sker vanligtvis över en längre
tidsperiod [30]. Vissa projekt utesluts först när man lärt sig mer om dess risker, b̊ade
de positiva och de negativa. I denna rapport har tidsperspektivet avgränsats; modellerna
utvärderas utefter sin e↵ektivitet och användbarhet vid varje beslutstillfälle. I rappor-
ten gör vi antagandet att det som förändras emellan de urval av projektportföljer är
tillgängligheten av data eller information [30], vilket behandlas i kapitel 4.4.

Ovan nämnda avgränsningar gjordes för att bryta ner ämnena risk management och
project portfolio management i mer hanterbara delar och p̊a s̊a sätt underlätta för en
mer djupg̊aende analys. Därför avgränsades ocks̊a metoden till att göra tv̊a kvalitativt
baserade intervjuer med experter inom de tv̊a huvudämnena. Dessa intervjuer komplet-
teras med kvantitativa undersökningar samt tidigare forskning för att n̊a en balanserad
slutsats. Mycket av den tidigare forskningen kan ses som kvalitativ men det används
ocks̊a kvantitativa studier, s̊asom studien av Fisher, Chengalur-Smith och Ballou [13] om
datakvalitet.



3 Litteraturstudie

Kapitlet inneh̊aller definitioner och förklaringar av de viktigaste begreppen som kommer
behandlas i arbetets analys. Dessutom beskrivs de utvalda modellerna capital budgeting
problem, goal programming och contingent portfolio programming. Modellerna redogörs
för utifr̊an den vetenskapliga litteraturen samt olika läroböcker.

3.1 Definitioner

3.1.1 Datakvalitet

Kvaliteten p̊a indata kan enligt Huh, Keller, Redman och Watkins [20] delas upp i fyra
olika dimensioner:

(a) Noggrannhet: Mäter överenstämmelse av data med ett tidigare bestämt rikt-
märke. Riktmärket kan exempelvis beskrivas av en organisations målsättningar eller
accepterade värden inom industri.

(b) Fullst

¨

andighet: En samling data bedöms vara fullständig om samlingen inneh̊aller
all relevant data för ett givet ändamål. Fullständighet är ett mått som används för
att utvärdera data. Data kan exempelvis vara ofullständig men änd̊a klassas som
good data [20].

(c) Enhetlighet: Data anses vara enhetlig om tv̊a olika datamängder inte är i kon-
flikt med varandra. Om en korrekt mängd p̊avisar att även en annan mängd är
korrekt antas datamängderna vara starkt enhetliga. Enhetlighet kräver ofta diverse
översättningar för att jämförelser ska kunna antas noggranna.

(d) Relevans: Data är relevant om den anses vara aktuell.

Senare forskning av Moges, Dejaeger, Lemahieu och Baesens [31] förespr̊akar subkate-
gorier till de ovan nämnda dimensionerna. Till exempel s̊a hanterar en s̊adan subkategori
hur trovärdig en mängd data är. Forskningen p̊apekar ocks̊a att riskerna associerade med
undermålig datakvalitet har ökat i takt med många moderna bolags tillväxt. Detta till-
skrivs dagens tendens att samla större och mer avancerade datamängder än tidigare.
Ämnet har därför blivit populärt inom b̊ade globala industriföretag och inom akademisk
litteratur.

Till datakvalitet hör även begreppen conjunctive decision making (CDM) och weighted
additive decision making (WADM). Vid användning av CDM görs antagandet att besluts-
fattaren har en mängd alternativ att välja mellan och att dessa beror p̊a en känd mängd
kriterier [13]. Beslutsfattaren etablerar sedan de lägsta accepterade värdena för varje kri-
terium. Ett beslut bedöms som acceptabelt om utvärderingen av datakriterierna visar att
samtliga värden ligger ovanför de respektive lägsta gränserna. Om ett kriterium ligger
under minimigränsen s̊a är beslutet inte godtagbart.

Likt CDM utg̊ar även WADM fr̊an en känd mängd kriterier. Skillnaden är att varje
kriterium viktas för att demonstrera hur viktigt ett kriterium är gentemot alla andra.
Även här ställs beslutsfattaren inför en mängd alternativ, men resultatet multipliceras i
det här fallet med vikten för varje kriterium. Värdena summeras och alternativet med
högst summa bedöms som det mest tillfredställande beslutet [13].
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3.1.2 Risk

I detta arbete definieras risk som e↵ekten av osäkerhet p̊a m̊al. Denna definition beskriver
risk som en konsekvens av en organisations försök att n̊a tydligt satta mål i en osäker
miljö [34]. För enkelhetens skull antas dessa mål inbegripa finansiella målsättningar samt
mål p̊a de enskilda projektens varaktighet [23]. Det är viktigt att betona att risk b̊ade
kan vara positivt eller negativt och har konsekvenser p̊a organisationen som varierar fr̊an
förlust och skada till vinst och nytta.

Ett vanligt mått p̊a risk är variansen [28], vilken tar hänsyn till b̊ade positiva och
negativa avvikelser fr̊an väntevärdet. För en kontinuerlig sannolikhetsfördelning definieras
variansen �2 av en stokastisk projektvariabel X som

Var(X) = �2 = E
⇥
(X � µ)2

⇤
, (3.1)

där µ är projektvariabelns väntevärde [5].
Eftersom detta arbete behandlar projektportföljer där risker fr̊an olika projekt i och

j sammanfaller införs även beroendemåttet kovarians �ij , där

Cov(Xi, Xj) = �ij = E [(Xi � µi)(Xj � µj)] . (3.2)

Om de stokastiska variablerna Xi och Xj är negativt korrelerade kan kovariansen olikt
variansen även anta negativa värden. Kovariansen dyker upp vid summering av de sto-
kastiska variablerna Xi vilket medför att fördelar kan uppn̊as i en väldiversifierad pro-
jektportfölj [28].

Enligt Markowitz, Todd, Xu och Yamane [29] är det viktigare för beslutsfattaren
att inte underprestera än att överprestera och d̊a lämpar sig andra riskmått bättre. För
dessa fall inför vi riskmåttet absolut semiavvikelse, som endast tar hänsyn till värden som
avviker negativt fr̊an väntevärdet. Den absoluta semiavvikelsen �X för projektvariabeln
X definieras som

�X =

Z µX

�1
(µX � x)fX(x)dx =

1

2

Z 1

�1
| x� µX | fX(x)dx, (3.3)

där fX är X:s täthetsfunktion. I senare avsnitt av detta kapitel kommer vi se till-
lämpningar p̊a dessa definitioner.

3.1.3 Portfolio risk management

I enlighet med definitionen av risk avgränsas risk management i detta arbete som den
iterativa process som söker minimera sannolikheten att en oönskad händelse inträ↵ar eller
reducera händelsens inverkan p̊a det enskilda projektets mål (eller motsatt för positiva
risker). Riskens inverkan p̊a ett projekt uppskattas antingen internt inom organisationen
eller med hjälp av externa experter [22]. ISO 31000:2009 [34] förespr̊akar följande tre steg
för att uppskatta risk: (a) identifiering av risk, (b) riskanalys, samt (c) utvärdering av
risk. En först̊aelse av risk och dess konsekvenser kan uppn̊as med detta tillväg̊angssätt,
s̊a att beslut kan fattas som redan fr̊an början p̊averkats av ett risktänk.

Portfolio risk management (PRM) i sin tur söker e↵ektivisera risk management-
processen genom att hantera risk p̊a portföljniv̊a istället för p̊a projektniv̊a [1]. Genom att
hantera risk p̊a en högre niv̊a kan hänsyn även tas till olika projektavhängigheter, vilket
gör att PRM inte bara är en summering av de enskilda projektriskerna. Vi inför därför
PRM som hanteringen av osäkra händelser och betingelser p̊a portföljniv̊a som har en
negativ eller positiv inverkan p̊a åtminstone ett strategiskt mål i projektportföljen [23].
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3.1.4 Project portfolio management

Project portfolio management (PPM) definieras som den periodiska aktivitet med mål
att välja ut en portfölj av projekt som möter en organisations bestämda mål utan att
överskrida tillgängliga resurser eller p̊a annat sätt bryta mot givna bivillkor [15]. För
att genomföra denna aktivitet måste organisationen undersöka och bestämma projekt-
portföljens mål, finansiella och immateriella fördelar samt dess riskniv̊a.

Dessvärre är denna för PPM s̊a nödvändiga analys associerad med en hel del sv̊arig-
heter. Det förekommer väldigt ofta flera och ibland motstridiga mål i en organisation som
kan göra det sv̊art för beslutsfattaren att välja en portfölj som överensstämmer med de
l̊angsiktiga strategiska målen. E↵ekten som risk och osäkerhet har p̊a en projektportfölj
är ofta besvärlig att avgöra vilket försv̊arar utförandet av de processer organisationen har
för riskhantering [15].

Till detta tillkommer sv̊arigheter som härrör fr̊an de knappa resurser som organisatio-
nen förfogar över. Beslutsfattaren måste därför även ta hänsyn till finansiella restriktio-
ner och en begränsad arbetskraft. Forskning har visat att den främsta anledningen till att
projekt väljs ut men inte fullföljs är att dessa bivillkor inte formellt beaktas vid beslutsfat-
tandet. I de fall d̊a ett misslyckat projekt föranletts av ett förbiseende av s̊adana bivillkor
hade beslutsfattaren kunnat kringg̊a detta med hjälp av beslutsstödjande modeller som
tog hänsyn till dem [37].

PPM är associerat med ett flertal tekniker som används för att uppskatta, utvärdera
samt välja ut projektportföljer [14]. En del av dessa tekniker finner dessvärre inte n̊agon
större användning eftersom de antingen är för komplexa, endast behandlar vissa av de
ovannämnda problemen eller för att de kräver för mycket indata [8]. I en litteraturstudie
av Ghasemzadeh och Archer [15] visas även att det inte finns en enda modell som tar
hänsyn till samtliga bivillkor och problem som hör till PPM.

Även i de organisationer där dessa tekniker tillämpas är beslutsfattarna medvetna om
bristerna. Modellerna fastställer oftast en optimal lösning utan att ta hänsyn till besluts-
fattarens egen expertis och erfarenhet [4]. Av de tekniker som existerar i litteraturen har
flertalet utvecklats inom operationsanalysen och faller inom ramen för optimeringspro-
blem. I kommande avsnitt följer en presentation av de utvalda modellerna.

3.2 Capital budgeting problem

Att med hjälp av capital budgeting problem (CBP) modellera projektportföljer är ett
frekvent återkommande tillvägag̊angssätt för att underlätta vid beslutsfattandet [14].
Vanliga sv̊arigheter som uppst̊ar vid urval av projektportföljer innefattar (a) förekomsten
av projekt som är beroende av varandra, (b) finansiella bivillkor som knappa resurser,
(c) osäkerheter som risk samt (d) att antalet genomförbara projekt vanligen är väldigt
stor [16]. Förklaringen till den framg̊ang CBP haft är modellens förmåga att p̊a ett till-
fredsställande sätt ta hänsyn till samtliga dessa parametrar.

I CBP antas en beslutsfattare förfoga över en mängd V = {1, . . . , n} av potentiella
projekt med varsin nytta ai där i 2 V . Nyttan ai är det värde som projekt i tillfogar
projektportföljen om det väljs ut och beskrivs vanligtvis av nuvärdet, men kan även
innefatta det enskilda projektets innovationsgrad eller avkastning [15]. Väljs projekt i ut
görs detta till en kostnad bi som dras av organisationens projektbudget B. Vi gör här
antagandet att budgeten B är känd och tillgänglig vid den tidpunkten d̊a vi bestämmer
projektportföljen, det vill säga vid t = 0. För att avgöra huruvida projektet i väljs till
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projektportföljen inför vi variabeln xi för vilken gäller,

xi =

(
1 om projekt i väljs till projektportföljen,

0 annars.

D̊a kan vi formulera bivillkoret som hindrar beslutsfattaren fr̊an att välja en projekt-
portfölj som g̊ar över budget som följande:

nX

i=1

bixi  B. (3.4)

Ekvation (3.4) g̊ar att generalisera s̊a att det tar hänsyn till en mängd F = {1, . . . ,m}
av finansiella restriktioner samt samhälleliga och etiska aspekter genom att omformulera
ekvationen till,

nX

i=1

bijxi  Bj , j 2 F, (3.5)

där Bj är det skalära värdet p̊a den finansiella restriktionen och m är antalet restriktioner.
Ett exempel p̊a en icke-ekonomisk restriktion vore att ta hänsyn till socialt och ekologiskt
h̊allbar utveckling.

För att förhindra att projekt väljs ut som inte fullföljs p̊a grund av otillräckliga resurser
vid en tidpunkt efter beslutsfattarens val kan bivillkor läggas till som tar hänsyn till en
periodiserad budget Ct. Vi gör här antagandet att beslutsfattaren har kännedom om den
kostnad cit som projektet i har vid tiden t 2 {1, . . . , T} där T är projektens tidshorisont.
D̊a kan vi lägga till följande olikhet till optimeringsproblemet:

nX

i=1

citxi  Ct, t = 1, . . . , T.

Som tidigare nämnt förekommer projekt som p̊a olika sätt är beroende av varandra.
CBP tar hänsyn till detta beroende genom att lägga till linjära bivillkor. Om exempelvis
projekt i och j inte f̊ar väljas ut samtidigt kan man lägga till bivillkoret,

xi + xj  1.

Om vi däremot har beroendet att om j väljs ut s̊a måste även i väljas ut lägger vi till,

xi � xj  0.

Ytterligare bivillkor kan tilläggas för att undvika att projektportföljen överskrider en
viss riskniv̊a �2. Detta innefattar exempelvis risken att ett enskilt projekts kostnad inte
avviker fr̊an det planerade värdet eller att ett projekt kräver arbete som avviker fr̊an
den planerade varaktigheten för projektet. I enlighet med (3.1.2) modelleras de enskilda
projektens risk med variansen �2

i , där riskerna kan uppskattas med exempelvis Program
Evaluation and Review Technique eller Monte Carlo-metoder [39], men vi kommer i detta
arbete inte g̊a in p̊a dessa metoder i detalj. Vi inför Y =

Pn
i=1 xiXi som är den stokastiska

variabel som beskriver projektportföljen. I CBP definieras d̊a projektportföljens risk av
uttrycket,

Var(Y ) =
nX

i=1

nX

j=1

xixj�ij .
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Som synes har vi nu infört bivillkor som tar hänsyn till samtliga sv̊arigheter som vi
nämnde tidigare. Därför är vi nu redo att införa följande optimeringsproblem:

maximera
Xn

i=1
aixi

d̊a
Xn

i=1
bijxi  Bj , j 2 F

Xn

i=1

Xn

j=1
xixj�ij  �2

Xn

i=1
citxi  Ct, t = 1, . . . , T

xi 2 {0, 1}, i 2 V.

(3.6)

Optimeringsproblemet (3.6) kan ses som ett specialfall av det s̊a kallade kappsäckspro-
blemet. Det är ett känt problem fr̊an den kombinatoriska optimeringsläran och följaktligen
existerar ett flertal b̊ade heuristiska som analytiska lösningsmetoder. En analytisk lösning
till kappsäcksproblemet kan exempelvis f̊as med hjälp av dynamisk programmering eller
branch and bound-metoder [26]. Detta innebär att beslutsfattaren i praxis kan lösa pro-
blemet med ett flertal olika mjukvaror, exempelvis med industristandarden microsoft

excel, lindo eller matlab.
Om beslutsfattaren ej har tillg̊ang till dessa mjukvaror kan problem (3.6) även lösas

approximativt med en heuristisk algoritm. D̊a sorteras projekten i fallande ordning med
avseende p̊a värdet ai. Man börjar med att välja ut det första projektet i den sorterade
listan och undersöker om n̊agra av bivillkoren till (3.6) överskrids. Överskrids inga bivillkor
läggs projektet till portföljen, annars stryks det. Sedan väljer man ut nästa projekt i listan
och upprepar. Algoritmen avslutas d̊a listan är tom.

Fördelen med den heuristiska algoritmen är att den är enkel att implementera och
inte kräver n̊agra förkunskaper om de tidigare nämnda mjukvarorna. Den ger alltid en
till̊aten lösning men denna lösning ger inte nödvändigtvis en bra projektportfölj.

3.3 Goal programming

Goal programming (GP) utvecklades under 50–talet av Charnes och Cooper [6] och
har sedan dess bland annat använts vid utvecklingen av antennsystemet p̊a månraketen
Saturn V [21]. Charnes och Cooper utvecklade modellen s̊a att den skulle vara s̊a enkel
som möjligt vilket har lett till att GP idag finner användning inom exempelvis o↵entlig
sektor, det militära samt inom näringslivet [6].

Grundidén med GP är att hitta en lösning som s̊a nära som möjligt uppfyller samtliga
mål som satts av beslutsfattaren. Mål i GP är ett väldigt brett begrepp och kan exempel-
vis vara ekonomiska mål, som maximering av nuvärdet, eller icke-ekonomiska mål, som
maximering av kundnöjdhet. Detta uppn̊as genom att tilldela en funktion till samtliga
mål som bestra↵ar avvikelser fr̊an det önskade målet [6]. Budgetvillkoret i ekvation (3.4)
skulle i GP d̊a istället formuleras som:

nX

i=1

bixi + d� � d+ = B, (3.7)

där d� och d+ är s̊a kallade avvikelsevariabler. Under antagande av en mängd mål G där
G = {1, . . . ,m} kan vi generalisera ekvation (3.7) till följande allmänna villkor som gäller
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för alla mål j 2 G:

nX

i=1

bijxi + d�j � d+j = Nj , j 2 G, (3.8)

där bij är kostnaden som hör till det j:te målet och dras av om projekt i väljs ut, d�j
och d+j är avvikelsevariablerna hörande till det j:te målet, samt där Nj är det skalära
värdet p̊a det önskade målet. Vi benämner här bij en kostnad men i själva verket är talet
en platsh̊allare för olika värden som hör till målet, exempelvis nuvärdet, kundnöjdhet
eller lönsamhet. Beslutsfattaren kan även välja att lägga till mål som tar hänsyn till icke-
ekonomiska aspekter som exempelvis h̊allbarhet. I enlighet med v̊ar definition av risk som
e↵ekten av osäkerhet p̊a m̊al kommer vi i GP anta att avvikelsevariablerna d�j och d+j är
riskmått.

Om beslutsfattaren anser att det existerar mål som projektportföljen inte under n̊agra
omständigheter f̊ar avvika fr̊an kan denne välja att lägga till s̊a kallade h̊arda bivillkor där
inga avvikelsevariabler förekommer. Vi benämner H = {1, . . . , r} som den mängd av
h̊arda bivillkor och formulerar dessa villkor som:

nX

i=1

bikxi � Nk, k 2 H. (3.9)

B̊ade � och -bivillkor är tänkbara i ekvation (3.9), exempelvis vid avkastnings- respek-
tive budgetmål.

Som tidigare nämnt har GP för avsikt att hitta en lösning som s̊a nära som möjligt
uppfyller de av beslutsfattaren uppsatta målen. Detta uppn̊as genom att i målfunktionen
bestra↵a samtliga avvikelser fr̊an målen med hjälp av avvikelsevariabler d�j och d+j . GP
till̊ater även ett viktande av målen, s̊a att beslutsfattaren kan avgöra vilka kriteriers mål
helst inte skall överskridas. Vi formulerar därför målfunktionen till GP som,

minimera
mX

j=1

wj(d
�
j + d+j ), (3.10)

där wj är vikten hörande till det i:te målet och för vilken gäller, 0  wj  1 samtPm
j=1wj = 1. Vikten wj är hög för ett högprioriterat mål och l̊agt för ett l̊agprioriterat

mål. Dessa vikter kan exempelvis utvinnas genom att genomföra analytic hierarchy pro-
cess [38], men en diskussion av den metoden g̊ar över detta arbetes omf̊ang.

Vi har nu formulerat GP:s olika bivillkor samt målfunktion och inför därför samman-
fattningsvis följande optimeringsproblem:

minimera
Xm

j=1
wj(d

�
j + d+j )

d̊a
Xn

i=1
bijxi + d�j � d+j = Nj , j 2 G

Xn

i=1
bikxi � Nk, k 2 H

d�j , d
+
j � 0, j 2 G

xi 2 {0, 1}, i 2 V.

(3.11)

Optimeringsproblemet (3.11) är ett linjärprogrammeringsproblem med b̊ade binära
variabler (xi) samt kontinuerliga, icke-negativa variabler (d±j ). P̊a grund av de kontinu-
erliga variablerna kan problemet inte utan vidare lösas för hand. Men om man godtar



12 3 Litteraturstudie

Tid

Projekt

0 1 2

B

A

B

¨

orja?

Forts

¨

atta?

B

¨

orja?
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¨

atta?

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej Nej

Nej Nej

(a) Beslut för projekt A och B.

Tid

Tillst̊and

0 1 2

s0

s1

s2

s11

s12

s21

s22

0.5

0.5

0.3

0.7

0.4

0.6

(b) Tillst̊andsdiagram för exempelprojektet.

Figur 2: Beslut och tillst̊andsdiagram. Decimaler beskriver sannolikheten p att ett visst tillst̊and
si inträ↵ar och tidsaxeln utgör projektens tidshorisont.

en approximativ lösning kan man relaxera villkoren p̊a de binära variablerna i vilket fall
problemet kan lösas med simplexalgoritmen [36]. Annars kan problemet även lösas med
de programvaror vi nämnde i avsnitt 3.2.

3.4 Contingent portfolio programming

Contingent portfolio programming (CPP) bygger p̊a beslutsteori samt portföljteori och
är en modell som tar hänsyn till de flesta särdragen som kännetecknar urval av riskfyllda
forskningsprojekt. Dessa projekt antas vara riskfyllda investeringsmöjligheter som b̊ade
konsumerar samt producerar resurser över en tid t 2 [0, . . . , T ]. Med stöd av Gear och
Lockett [27] antar CPP att forskningsprojekt följer en stegvis struktur där beslutsfattaren
antingen måste avgöra om projektet skall p̊abörjas eller, om det redan har p̊abörjats i ett
tidigare steg, om det skall fortsättas.

I CPP ges beslutsfattaren underlag för att bestämma vilka projekt som skall p̊a-
börjas, när de ska startas, vilka resurser som skall tilldelas dem och när projekten skall
avslutas eller utökas. Besluten är begränsade av bivillkor, exempelvis knappa resurser,
som p̊averkar de kassaflödena som projektportföljen senare kommer generera.

Vi kommer förklara CPP med hjälp av ett exempel, där vi antar att beslutsfattaren
har tv̊a projekt A och B att välja mellan som g̊ar mellan tv̊a tidsperioder. I figur 2a visas
vilka stegvisa beslut som måste fattas för exempelprojekten A och B. I period 0 avgörs
om bara ett eller b̊ada projekten skall p̊abörjas. Om ett projekt p̊abörjas bestäms i period
1 om ytterligare resurser skall investeras s̊adant att ett positivt kassaflöde uppn̊as i period
2. Annars avslutas projektet i vilket fall inget kassaflöde genereras. Om ett kassaöverskott
uppn̊as antas att beslutsfattaren kan investera det i en riskfri ränta med avkastning i =
0.08. Budgeten som beslutsfattaren har antas vara 9 miljoner kr.

Osäkerheter beskrivs av tillst̊andsdiagrammet 2b, där vi associerar steg 1 med tv̊a
osäkra tillst̊and samt steg 2 med fyra osäkra tillst̊and. Varken tillst̊andsdiagrammet eller
antalet tidssteg är givna av CPP utan dessa måste planeras av beslutsfattaren själv. Han
måste även ange sannolikheterna p för att ett tillst̊and ska inträ↵a, där 0 < p < 1 samt
summan av alla sannolikheter som utg̊ar fr̊an en tillst̊andsnod summerar till ett.

Tillsammans motsvarar figur 2a och 2b beslutsträden i figur 3a och 3b där projektens
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Tid
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(a) Beslutsträd för projekt A.

Tid

Påb

¨
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Ja� 2
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(b) Beslutsträd för projekt B.

Figur 3: Beslutsträd (si↵ervärden i miljoner kr). Kvadrater och cirklar representerar beslutsnoder
respektive tillfällighetsnoder.

kassaflöden är en funktion av variabeln X för vilken gäller,

X =

(
1 om beslutsfattaren väljer att ingripa,

0 annars.

Vi inför index APJ för att indikera att projekt A p̊abörjas ja, samt AFJ1 för att
indikera att projekt A fortsätts ja i tillst̊and 1. För att indikera att ett projekt inte
p̊abörjas eller fortsätts skriver vi N istället för J . P̊a samma sätt införs ett liknande index
för projekt B. Utg̊aende fr̊an figurerna 3a och 3b formuleras resursbivillkoren som

8
>>>>>>>>>>><

>>>>>>>>>>>:

s0 : � 1XAPJ � 2XBPJ �RSs0 = �9

s1 : � 3XAFJ1 � 2XBFJ1 + 1.08RSs0 �RSs1 = 0

s2 : � 3XAFJ2 � 2XBFJ2 + 1.08RSs0 �RSs2 = 0

s11 : 20XAFJ1 + 2.5XBFJ1 + 1.08RSs1 �RSs11 = 0

s12 : 10XAFJ1 + 1XBFJ1 + 1.08RSs1 �RSs12 = 0

s21 : 5XAFJ2 + 25XBFJ2 + 1.08RSs2 �RSs21 = 0

s22 : 0XAFJ2 + 10XBFJ2 + 1.08RSs2 �RSs22 = 0 ,

(3.12)

där RSs � 0 beskriver kassaflödets överskott för varje tillst̊and och där beslutsvariablernas
koe�cienter beskriver hur mycket resurser ett enskilt projekt genererar (> 0) respektive
förbrukar (< 0) i varje tillst̊and.

För att uppskatta risk införs likt i GP en mängd avvikelsevariabler �V �
s (�V +

s ) som
beskriver hur stor den negativa respektive positiva avvikelsen fr̊an kassaflödet är gentemot
det förväntade värdet av projektportföljen EV, när samtliga projekt är avslutade. Om vi
formulerar detta matematiskt f̊as bivillkoren

Vs � EV ��V +
s +�V �

s = 0, för alla tillst̊and s, (3.13)

där Vs beskriver kassaflödet i tillst̊andet s och summan ��V +
s +�V �

s mäter skillnaden
mellan Vs och EV.

Väntevärdet av kassaflödet ges i detta exempel av

EV = 0.5 · 0.3 ·RSs11 + 0.5 · 0.7 ·RSs12 + 0.5 · 0.4 ·RSs21 + 0.5 · 0.6 ·RSs22
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och avvikelsevillkoret för tillst̊and s11 ges av RSs11 � EV��V +
s11 +�V �

s11 = 0. Liknande
bivillkor kan formuleras p̊a samma sätt för alla andra tillst̊and.

Eftersom fortsatta investeringar i period 1 endast är möjliga om n̊agot av projekten
p̊abörjades i steg 0, tillämpas följande konsistensbivillkor (jfr. figur 2a och 2b):

XAPJ +XAPN = 1, XBPJ +XBPN = 1,

XAFJ1 +XAFN1 = XAPJ , XBFJ1 +XBFN1 = XBPJ

XAFJ2 +XAFN2 = XAPJ , XBFJ2 +XBFN2 = XBPJ .

I CPP antas beslutsfattaren vilja maximera sitt säkerhetsekvivalent SE. Säkerhets-
ekvivalentet antas i modellen vara en kompromiss mellan väntevärdet och portföljrisk,
där portföljrisken uppskattas med hjälp av absolut semiavvikelse � (se ekvation (3.3)).
Portföljrisken avser här den negativa avvikelsen fr̊an det förväntade värdet EV p̊a kassa-
flödet i period 2. Beslutsfattaren kan avgöra sin riskprofil genom att sätta en dimensionslös
parameter � > 0, där � är högt för en riskavers beslutsfattare och l̊agt för en spelglad
beslutsfattare. D̊a f̊as målfunktionen till

maximera SE = EV � � · �, (3.14)

där � = 0.5 · 0.3 ·�V �
s11 + 0.5 · 0.7 ·�V �

s12 + 0.5 · 0.4 ·�V �
s21 + 0.5 · 0.6 ·�V �

s22 .
Vi har nu infört b̊ade målfunktionen och alla bivillkor som krävs för att lösa exemplet.

Med � = 0.5 ser vi lösningen till problemet i tabell 1, det vill säga i steg 0 p̊abörjas b̊ada
projekten men bara det ena fortsätts beroende p̊a vilket tillst̊and som inträ↵ar i steg 1. Det
lägsta kassaflödet f̊as om beslutsfattaren hamnar i tillst̊and s12, där RSs12 = 13.76 mnkr >
10.50 mnkr = 1.082 · 9 mnkr, det vill säga fortfarande mer än om beslutsfattaren hade
investerat hela budgeten i den riskfria räntan.

Även här har ett optimeringsproblem införts som inneh̊aller binära samt kontinuerliga
variabler vilket leder till att problemet inte rimligen kan lösas för hand. Men de program-
varor som vi nämnt tidigare kan lösa även detta problem, där en relaxation av villkoret
p̊a de binära variablerna drastiskt kan reducera lösningstiden [17].

Tabell 1: Lösning enligt CPP.

(a) Lösningsstrategi till exemplet.

Steg 0 1
Tillst̊and s0 s1 s2
Projekt A 1 1 0
Projekt B 1 0 1

(b) Nyckeltal (i mnkr) till exemplet.

Mått Värde
EV 18.80
� 2.95
CE 17.33
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Följande kapitel är uppdelat i fyra olika delar. P̊a s̊a sätt närmas fr̊ageställningarna och
problematiken ifr̊an olika synvinklar och analyseras utifr̊an olika aspekter. De fyra delarna
är (a) analys av projektportföljsteori och risk management i verkligheten (utifr̊an inter-
vjuerna), (b) en känslighetsanalys, (c) en kritisk granskning av modellerna, samt (d) en
djupg̊aende undersökning av e↵ekten indata har p̊a modellerna.

4.1 Analys av intervjuer

4.1.1 Ulf Jonsson p̊a UHJM

Ulf Jonsson har 25 års erfarenhet som riskingenjör och risk manager inom kärnkraft
och medicintekniska företag. Idag driver Ulf sitt eget företag Ulf H. Jonsson Manage-
ment (UHJM) som specialiserar sig p̊a att tillhandah̊alla skräddarsydda enterprise risk
management-lösningar (ERM) för olika typer av organisationer.

Intervjun med Ulf handlade delvis om att först̊a länken mellan organisationsom-
spännande ERM och RM vid projekturval inom FoU. ERM skiljer sig fr̊an RM därför
att ERM behandlar all risk inom alla funktioner p̊a ett bolag. Risken som uppst̊ar vid
projekturval är allts̊a en del av ERM, men Ulf menar att de egentligen har f̊a likheter.
Det är exempelvis sv̊art att jämföra värdet av denna risk mot n̊agot känt återkommande
värde. Detta kan bero p̊a att ett projekt har en uppsättning unika mål som n̊as med hjälp
av dessförinnan okända tillvägag̊angssätt. Ulf menar att risk inte existerar i praktiken
om det inte finns n̊agot mått att mäta risken emot. Inom traditionell ERM klassas ris-
ker ofta som “väldigt avlägsna, sällan förekommande”. Portföljrisk kan snarare klassas
som godtagbar eller oacceptabel. Hur projektet klassas beskrivs främst av användning av
optimeringsmodeller, även om Ulf poängterade att de använda modellerna ofta är mer
skräddarsydda än många av de teoretiska.

Vid urval av projektportföljer i läkemedelsindustrin mäts risken b̊ade jämfört med
alternativa projekt men ocks̊a mot ett företags förutbestämda målsättningar för just det
specifika projektet. Dessutom är risken sällan känd, det vill säga att risken som räknas p̊a
är en uppskattning av den egentliga risken. Ulf beskriver portföljrisk som en avvägning
mellan dess negativa och positiva aspekt. Med v̊ara optimeringsmodeller kan vi teoretiskt
sett bedöma vid vilka projekt avvägningen är som mest positiv, och p̊a s̊a sätt eliminera
risk genom att välja projekten med störst positiv nytta givet specifika parametrar.

Enligt Ulf är de optimeringsmodeller som diskuteras i detta arbete relevanta ifr̊an ett
ERM-perspektiv om modelleringen har underbyggts av lämpligt förarbete. Portföljrisken
som behandlas i rapporten beror p̊a en mängd olika projektrisker. För att kunna bedöma
risken av att genomföra ett projekt som helhet måste alla relevanta risker först identifieras
och kvantifieras.

Ulfs företag, UHJM, förespr̊akar en praktisk tillämpning av riskundvikande, riskmild-
ring, riskförflyttning och riskgodtagande. Vid projekturval innebär riskundvikande helt
enkelt om det g̊ar att undvika en oönskad risk uppkommer. Detta sker oftast genom att
avsluta projektet; ett sv̊art beslut att fatta inom läkemedelsindustrin d̊a projekt ofta är
l̊angvariga och resursintensiva. Riskmildring innebär hantering av sannolikheten att en
viss risk uppkommer, och om risken redan uppkommit hur dessa konsekvenser hante-
ras [25]. Ulf menar att riskmildring är en av huvudanledningarna till de l̊anga projekt-
livscyklerna inom industrin. Riskförflyttning är synonymt med försäkring; att överföra
risken till andra aktörer eller bolag. Slutligen s̊a innebär riskgodtagande att vissa risker
bör tolereras om belöningen bedöms som stor nog.
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Ulf menade dessutom att det finns ännu ett tillvägag̊angssätt: ta chansen. Till skillnad
fr̊an risktolerans bygger det här tillvägag̊angssättet p̊a att identifiera en möjlighet och,
oberoende av dess specifika risker, välja att fullfölja det projektet om det visar sig vara
bättre än andra tillgängliga projekt.

Utav de ovan nämnda koncepten kan modellerna enbart rekommendera huruvida risker
bör undvikas eller tolereras. Vad gäller projektspecifik risk s̊a är modellerna mer relevanta.
De ger svar p̊a fr̊agor om ett projekt bör avslutas eller om risken kan tolereras.

4.1.2 Joe Bloggs p̊a John Doe

Joe Bloggs arbetar just nu som director, portfolio management p̊a John Doe Consu-
mer Healthcare1, ett multinationellt företag verksamt inom läkemedelsindustrin. Han har
sedan tidigare erfarenheter inom strategi och planering hos bland annat konsult- och
kommunikationsföretag.

Fr̊an ett projektledarperspektiv är optimeringsmodeller mycket användbara. Joe Blog-
gs p̊apekar att modeller som CBP behövs för att f̊a ut maximal nytta ur en projektportfölj.
Om vi till exempel jämför CBP med det mer traditionella investeringsmåttet net present
value (NPV) s̊a finns det n̊agra viktiga skillnader. NPV är i praktiken ett bra mått p̊a
vilket projekt som bör väljas, speciellt om det är möjligt att förutsäga framtida kassaflöden
p̊a ett lämpligt sätt. Men problemet är att metoden inte tar hänsyn till de begränsade
resurser som en projektledare tvingas arbeta med.

Projekt är allts̊a att betrakta som mer komplexa än investeringar som kan kalkyleras
med hjälp av NPV. Fr̊an intervjun framkom det att projekt är en funktion av en verksam-
hets tillg̊ang till diverse resurser. P̊a s̊a sätt lämpar det sig med optimeringsproblem; en
målfunktion som begränsas av en samling bivillkor. Dessa bivillkor g̊ar att formulera s̊a att
de representerar dessa begränsningar. I CBP, till exempel, är det budgeten (eller liknande
finansiella restriktioner) och risken som begränsar målfunktionen. Genom användning av
CBP kan vi därför uppn̊a en adekvat e↵ektivitetsniv̊a; en kompromiss mellan nytta och
resurstillg̊ang.

Joe Bloggs pekade ut just e↵ektivitet som det viktigaste måttet p̊a en projektportföljs
framg̊ang eller misslyckande inom läkemedelsindustrin. Läkemedelsindustrin är en av
de mest reglerade industrierna där resurserna dessutom blir mer och mer knappa [19].
Läkemedelsföretagen måste till exempel alltid leva upp till s̊aväl internationella som regi-
onala lagstiftningar. Dessa lagstiftningar, tillsammans med ett antal andra variabler, utgör
de risker som John Does avdelning arbetar med. Tillsammans med Joe har de identifie-
rat tio specifika projektutvecklingsrisker; fyra kommersiella, fem tekniska och en timing
risk. Det finns allts̊a ett brett användningsomr̊ade för rapportens optimeringsmodeller om
riskerna och den underliggande data kan organiseras respektive tolkas korrekt.

Det kan vara sv̊art att bedöma risk och data vid undersökning om ett projekt är
genomförbart. Detta är en risk i sig, risken av osäkerhet som Joe kallar den. Denna
risk är tidsberoende, och minskar över tiden. Problem kan uppst̊a vid användning av
optimeringsmodellerna d̊a de inte tar hänsyn till denna risk. Enligt Joe är den här risken
beroende av kompetens hos de som arbetar med projektet. Han menar att det krävs
kompetens för att först̊a i vilken ordning projekten skall utföras. Genom att identifiera den
bästa sekvensen av projekt kan osäkerhetsrisken minskas och p̊a s̊a vis blir användningen
av modellerna mer relevant.

GP och CPP till̊ater för vissa avvikelser, d̊a modellerna tar hänsyn till den potentiella
osäkerheten som uppst̊ar vid optimering (avvikelsevariabler). Modellerna bör teoretiskt

1
Joe Bloggs och John Doe

¨

ar fingerade namn eftersom intervjuobjektet

¨

onskar f

¨

orbli anonym.
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Tabell 2: Data för känslighetsanalys. NPV samt budget i kr, utvecklingstid i timmar och innova-
tionsgrad dimensionslös.

Projekt NPV Utvecklingstid Budget Innovationsgrad
1 2 598 474 2 297 763 334 0.75
2 710 729 305 278 666 0.61
3 1 411 060 1 018 1 000 571 0.50
4 4 851 995 2 946 651 911 0.31
5 6 856 737 1 773 1 522 026 1.00
6 3 773 240 4 367 1 672 777 1.00

sett därför vara bäst lämpade att ta hänsyn till osäkerhetsriskerna. Joe höll med om att
antagandet verkade logiskt men menar, likt Ulf, att det beror p̊a kvaliteten av den data
som används. I vissa fall skulle han inte rekommendera användningen av modeller d̊a det
finns en överhängande osäkerhetsrisk, just för att denna risk kan vara väldigt sv̊ar att
definiera och mäta. Denna skepsis framgick ifr̊an bägge intervjuerna, där b̊ade Ulf och
Joe var noga med att poängtera vikten av den mänskliga aspekten vid beslutsfattande.
En modell verkar enbart anses vara användbar inom läkemedelsindustrin om det finns en
standardiserad procedur för att mäta och kontrollera data kvaliteten: “bra projektledning
förlitar sig p̊a bra datainsamling och datahantering” [4].

4.2 Känslighetsanalys

I detta avsnitt kommer vi att utföra en känslighetsanalys p̊a de tre modellerna vi har
infört genom att undersöka hur mycket det g̊ar att störa koe�cienterna i målfunktionerna
samt högerleden i bivillkoren. Eftersom CBP och GP mest liknar varandra kommer vi till
en början anta att beslutsfattaren förfogar över samma underlag. När vi senare g̊ar in
p̊a CPP genomför vi känslighetsanalysen p̊a det exempel vi använde i litteraturstudien.
Eftersom alla modeller inneh̊aller binära heltalsvariabler kommer vi relaxera dessa villkor.
D̊a kan i samtliga fall analysen baseras p̊a en granskning av skuggpriser och reducerade
kostnader, där vi har tagit fram samtliga intervall med hjälp av funktionen postoptimal
analys i programmet lindo. För en närmare redogörelse för hur dessa intervall beräknats
hänvisar vi till boken Linear Programming: Introduction av Dantzig och Thapa [12].

4.2.1 Analys av capital budgeting problem

För att genomföra en känslighetsanalys av CBP och GP antar vi att en beslutsfattare
har sex projekt att välja mellan där nuvärdet (NPV), utvecklingstiden i timmar, budge-
ten samt innovationsgraden är givna. I tabell 2 har vi sammanställt de data vi kommer
använda i v̊ar känslighetsanalys av CBP och GP. Vidare antar vi att (a) de h̊arda bi-
villkoren som inte f̊ar överskridas är att portföljens utvecklingstid samt budget inte f̊ar
överstiga 10 000 h respektive 5 000 000 kr, samt (b) att beslutsfattaren i CBP önskar
maximera nuvärdet.

Vid körning av CBP-modellen i lindo fick vi fram att projekt 1–5 skall p̊abörjas vilket
ger ett portföljvärde p̊a 16 045 500 kr. I tabell 3a har vi tagit fram intervallen parametrarna
f̊ar röra sig mellan för att erh̊alla samma baslösning, det vill säga den lösning som ger att
samma projekt fortfarande väljs till projektportföljen [12]. I kolumnen � har vi beräknat
den minimala procentuella avvikelsen fr̊an det nuvarande värdet, där vi satt

� ⌘ min{l, u}
v

,



18 4 Analys

Tabell 3: Data för känslighetsanalys av CBP och GP. Värdena p̊a ai, Bj , wj samt Nj motsvarar
NPV, budget- och tidsvillkor, vikter respektive skalära värden p̊a målen. I till̊atet intervall anges
intervallet de olika projektparametrarna f̊ar röra sig mellan utan att baslösningen ändras.

(a) Känslighetsanalys av CBP.

Parameter Till̊atet intervall �

a1 (1.9849, 3.1839) 0.2253
a2 (0.3450, 1) 0.5145
a3 (1.1516, 1) 0.1839
a4 (3.3327, 1) 0.3131
a5 (2.0057, 1) 0.7075
a6 (�1, 4.9402) 0.3091
B1 (6.0420, 8.3390) 0.0424
B2 (4.1039, 1) 0.1792

(b) Känslighetsanalys av GP

Parameter Till̊atet intervall �

w1 (0, 1) 1
w2 (0, 1) 1
N1 (13.7682, 15.8400) 0.0166
N2 (2.4689, 3.0148) 0.0049
B1 (6.8459, 1) 0.2241
B2 (3.8796, 1) 0.2308

där v är värdet p̊a parametern, l är den till̊atna minskningen av v och u är den till̊atna
ökningen av v. Parametern� är allts̊a en pessimistisk uppskattning av avvikelsen eftersom
den alltid ger den minimala avvikelsen fr̊an den givna parametern.

Fr̊an tabell 3a beräknar vi medelavvikelsen µ?
� samt den minimala avvikelsen och f̊ar,

µ?
� =

1

8

X8

i=1
�i = 0.3094, min{�i} = 0.0424.

Medelavvikelsen kan tyckas vara stor, men den minimala avvikelsen p̊a 0.0424 till̊ater att
en väldigt liten störning p̊a budgetvillkoret kan ge en annan baslösning till optimerings-
problemet.

4.2.2 Analys av goal programming

När vi sedan kör GP-modellen har vi satt målen att projektportföljens nuvärde och inno-
vationsgrad skall uppg̊a till 14 000 000 kr respektive 3, där vi anser att det är tre g̊anger
s̊a viktigt att NPV-målet inneh̊alls. Med dessa givna parametrar ger en körning i lindo
att den optimala projektportföljen best̊ar av projekten 1–2 samt 5–6. Portföljens nuvärde
uppg̊ar till 13 939 677 kr (negativ avvikelse av 60 323 kr) samt innovationsgrad 3 (positiv
avvikelse av 0.36).

I GP f̊ar vi med hjälp av tabell 3b fram medelavvikelsen och den minimala avvikelsen
till,

µ?
� = 0.5596, min{�i} = 0.0049.

Uppenbarligen är medelavvikelsen nu större än i CBP, men detta förklaras genom okäns-
ligheten p̊a vikterna wj , där alla � = 1. Däremot är den minimala avvikelsen en storleks-
ordning mindre än i CBP vilket betyder att en beslutsfattare även vid användande av GP
måste vara noga med kvaliteten p̊a indata eftersom väldigt små störningar kan ge upphov
till olika baslösningar. I just detta exempel är värdena p̊a wj okänsliga för störningar men
detta innebär inte att beslutsfattaren i allmänhet kan avse fr̊an att genomföra en grundlig
analys för att ta fram dessa värden.

4.2.3 Analys av contingent portfolio programming

P̊a grund av att CPP till sin natur skiljer sig väldigt mycket fr̊an de andra modellerna
kommer vi även i känslighetsanalysen använda oss av exemplet fr̊an litteraturstudien. I
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Tabell 4: Känslighetsanalys av CPP. Parametrarna � och B beskriver måttet p̊a riskaversion
respektive budget.

Parameter Till̊atet intervall �

� (0, 2.7721) 5.5442
B (5.7778, 1) 0.7222

CPP anger beslutsfattaren den fr̊an början tillgängliga budgeten B samt sin riskprofil med
hjälp av parametern � och vi har i tabell 4 undersökt de till̊atna störningarna p̊a dessa
värden. Eftersom de flesta högerleden i resursbivillkoren (3.12) och samtliga högerled i
avvikelsebivillkoren (3.13) är noll kan vi inte med de för oss tillgängliga matematiska
verktygen bestämma intervall för de resurser som projekten genererar.

Målfunktionen i CPP bestäms fr̊an de sannolikheterna beslutsfattaren har satt för att
ett visst tillst̊and s ska inträ↵a. Men om vi stör värdet p̊a en sannolikhet att tillst̊and
s inträ↵ar måste vi p̊a samma g̊ang störa sannolikheten att komplementhändelsen sc

inträ↵ar [5]. Därför är en undersökning av de till̊atna intervallen för sannolikheterna inte
lika okomplicerade som i CBP och GP, varför vi begränsat oss till att undersöka till̊atna
störningar p̊a budgeten B och måttet p̊a riskaversion �.

Som synes är beslutsfattarens riskprofil tämligen okänsligt för störningar vilket gör
att lösningen p̊a just detta exempel av CPP är oberoende av beslutsfattarens riskprofil.
Även den tillgängliga budgeten B klarar av stora störningar, men skulle budgeten falla
under 5.7778 kr s̊a skulle baslösningen ändras.

4.2.4 Slutsats

Känslighetsanalyserna vi genomfört p̊a var och en av modellerna visar hur viktigt det är
att indata h̊aller hög kvalitet eftersom modellerna annars ger olika baslösningar. Detta
stödjer v̊ar förväntan att optimeringsmodeller endast har ett beslutsstödjande syfte samt
att tillräcklig datakvalitet är essentiellt för att kunna fatta ett välbegrundat beslut.

Hur känsliga modellerna är varierar men i värsta fall har vi visat att en störning p̊a
endast 0.49 % kan föranleda en annorlunda baslösning. Vilka värden som kommer visa sig
vara känsligast för störningar framg̊ar dock inte innan modellerna har lösts, vilket leder
till att alla datapunkter bör ha god kvalitet om beslutsfattaren ska ha n̊agon användning
av modellens resultat.

Ett beslutsunderlag av otillräcklig kvalitet kan leda till att beslutsfattaren väljer fel
baslösning och projektportfölj. Detta kan orsaka en överskattning av projektportföljen
eller genomförningen av ett projekt i tron om att det är genomförbart enligt modellen,
men som senare visar sig överskrida de av organisationen uppsatta bivillkoren p̊a grund
av felaktig data.

4.3 Kritisk granskning av modeller

4.3.1 Kritisk granskning av capital budgeting problem

CBP är den minst avancerade modellen som behandlas i rapporten. Modellen är enkel att
ställa upp och det krävs inte n̊agon stor kunskap om varken PPM eller optimeringslära
för att formulera problemet. Fr̊an detta följer att CBP är relativt enkel att lösa, b̊ade
för hand och med programvara som exempelvis microsoft excel solver. Dessutom är
modellen allmän p̊a s̊a sätt att det är möjligt att lägga till ett antal bivillkor till modellen,
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Tabell 5: Exempel p̊a de viktigaste målen för beslutsfattare.

Ekonomiska mål E↵ektivitetsmål Socioekonomiska mål
Minimering av investe-
ring av kapital

Maximering av produk-
tivitet

Maximering av ekolo-
gisk h̊allbarhet

Minimering av omkost-
nader

Maximering av lönsam-
het

Maximering av innova-
tionsgrad

Maximering av nuvärd-
et

Maximering av avkast-
ning

Maximering av kund-
nöjdhet

och p̊a s̊a sätt f̊a fram olika projektportföljer med olika värden. Det är allts̊a möjligt att
lägga till bivillkor som även tar hänsyn till socioekonomiska målsättningar (se tabell 5).

Men beslutsfattaren är ofta intresserad av att möta flera olika och ibland motsägande
kriterier och d̊a räcker CBP inte till. Modellen tar enbart hänsyn till ett kriterium, obe-
roende av hur många bivillkor som läggs till. Risk behandlas enbart som ett bivillkor
och är inte en del av själva modellen. Modellen är även väldigt allmän p̊a s̊a sätt att
den inte tar hänsyn till n̊agra av de karakteristika som kännetecknar läkemedelsindustrin,
s̊asom stegvisa beslut. Följaktligen är modellerna GP samt CPP mer användbara vid en
utförligare riskanalys av en projektportfölj.

4.3.2 Kritisk granskning av goal programming

I en litteraturstudie av Mukherjee och Bera [32] undersöker författarna vilka mål besluts-
fattare har och vi har sammanfattat resultatet av denna undersökning i tabell 5. Vid
närmare granskning av de olika målen är det uppenbart att CBP är otillräckligt för att
tillgodose beslutsfattaren med underlag för ett beslut som tar hänsyn till samtliga dessa
mål. I dessa fall kan en mer grundläggande analys genomföras med GP.

GP tar hänsyn till avvikelser i målfunktionen, vilket betyder att oavsett vad beslutsfat-
taren har för bivillkor finns risk med som en faktor vid utförande av modellen. Dessutom
till̊ater modellen beslutsfattaren att ange och rangordna de kriterier han själv anser vara
viktigast för projektportföljen, vilket ger en högre variation i projektportföljen. Det är
d̊a möjligt att prioritera vad som är viktigast för organisationen att uppn̊a med projekt-
portföljen och p̊a s̊a vis täcka organisationens samtliga strategiska mål.

Med det sagt s̊a finns det även n̊agra svagheter med GP. Modellen är givetvis sv̊arare
att lösa än CBP d̊a den i sig är mer komplex och inbegriper b̊ade binära och kontinu-
erliga beslutsvariabler. N̊agon strategi för vilka projekt som skall fortsättas eller avbry-
tas givet att det till en början valdes till projektportföljen ger modellen heller inte. De
mycket allmänna villkoren för GP gör att även denna modell inte tar hänsyn till n̊agra
utmärkande egenskaper som kännetecknar läkemedelsindustrin vilket begränsar modellens
användbarhet. S̊aledes ligger användningsomr̊adet för GP mellan CBP och CPP.

4.3.3 Kritisk granskning av contingent portfolio programming

Optimeringsmodellen CPP utvecklades i slutet av 90-talet av Salo och Gustafsson [17] för
att underlätta vid urval av forskningsprojekt. De ans̊ag att d̊atidens modeller ofta var för
enkla och d̊aligt anpassade för användning i näringslivet och därför utvecklade de CPP
till att inneh̊alla följande utvidgningar: (a) tillst̊andsdiagram som beskriver osäkerhet,
(b) en stegvis beslutsstruktur, (c) projektspecifika beslutsträd, samt (d) möjligheten för
beslutsfattaren att ange sin riskprofil.
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Tabell 6: Sammanfattande tabell om modellerna

Kriterium CBP GP CPP
Tillägg av bivillkor Ja Ja Nej
Multiobjektiv Nej Ja Nej
Endast binära variabler Ja Nej Nej
Tar hänsyn till riskprofil Nej Nej Ja
Stegvisa beslut Nej Nej Ja
Tillst̊andsdiagram Nej Nej Ja

CPP kan därför ses som en skräddarsydd modell som lämpar sig allra bäst för urval av
riskfyllda projektportföljer. Risk är i CPP olikt de andra modellerna ett grundläggande
antagande, vilket ger beslutsfattaren en möjlighet att ange sin riskprofil. CPP tar även
hänsyn till att projekt oftast följer en stegvis struktur [27] och kan därför ge beslutsfat-
taren en klart formulerad strategi till vilka projekt som ska väljas till projektportföljen i
ett givet steg, samt när de ska tas ut därifr̊an.

I AstraZenecas årsredovisning 2012 [2] anges i avsnittet livscykeln för ett läkemedel
sammanlagt sju investeringsperioder för ett läkemedel varav fem av dessa perioder sker
inom FoU och de andra tv̊a inom marknadsföring. Under antagandet att framtagningen
och utvecklingen av ett läkemedel följer en projektstruktur ser vi i denna livscykel en
analogi till den stegvisa beslutsstrukturen i CPP. Årsredovisningen fortsätter sedan med
att identifiera bland annat sv̊arigheten att erh̊alla och beh̊alla myndighetsgodkännanden
för nya produkter som en risk. Vi anser att detta kan ses som ett osäkert tillst̊and som
skulle kunna inbegripas av tillst̊andsdiagrammet i CPP. Därför anser vi att CPP lämpar
sig särskilt väl för urval av projektportföljer i läkemedelsindustrin.

Nackdelen med CPP är att modellen är besvärligare att formulera än exempelvis CBP
och GP. Modellen kräver ocks̊a väldigt mycket mer indata (tillst̊andsdiagram, beslutsträd
och planerade kassaflöden) och som vi visat i känslighetsanalysen 4.2 är det avgörande att
dessa data h̊aller en hög standard och kvalitet. Modellen är även statisk i det hänseendet
att beslutsfattaren inte kan lägga till ytterligare bivillkor som begränsar urvalet av pro-
jektportföljer, exempelvis socioekonomiska bivillkor.

P̊a grund av att CPP är mer avancerat än de andra modellerna tar det även längre
tid att lösa det. I ett dataexperiment som Salo och Gustafsson [17] genomförde upptäckte
de exempelvis att det i värsta fall kunde ta upp till flera timmar att lösa ett visst fall av
CPP. För att CPP ska kunna vara användbart i praktiken krävs att det implementeras i
företagets a↵ärssystem eftersom modellen är för invecklad för att lösa i programvara som
en forskningschef vanligtvis har, exempelvis solver.

4.3.4 Slutsats

I tabell 6 syns att b̊ade CBP och GP har väldigt allmänna användningsomr̊aden och
inte tar hänsyn till n̊agra av de särdragen som karakteriserar läkemedelsindustrin. Dock
kräver de inte lika mycket data som CPP och kan därför med fördel användas i ett tidigt
skede av beslutsfattandet för att förminska kandidatlistan av potentiella projekt till en
slutlista av projekt. För en noggrannare analys kan sedan CPP tillämpas p̊a de projekt
som befinner sig p̊a slutlistan och ge beslutsfattaren underlag för de stegvisa beslut som
vi visat existerar inom läkemedelsindustrin.

Kostnader och andra indata till modellerna är ofta osäkra. En fördel med samtliga
optimeringsmodeller som detta arbete behandlar är att det utan större ansträngning g̊ar
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att genomföra en känslighetsanalys av dem likt i avsnitt 4.2. D̊a erh̊aller beslutsfattaren
kvantitativa intervall p̊a nyckelvärden i modellen och kan sedan kvalitativt avgöra hur
plausibel lösningen till problemet är.

4.4 Datakvalitet

När målfunktioner optimeras önskar beslutsfattaren uppn̊a ett specifikt mål, exempelvis
maximering av resursanvändning, avkastning eller marknadsandel. Detta redovisades för
i litteraturstudien. Det som inte framgick av litteraturen men diskuterades flitigt i bägge
intervjuerna var vikten som data har p̊a resultatet när optimeringsmodeller används som
underlag till beslutsfattande. Datakvalitet blir ännu viktigare med tanke p̊a resultaten
fr̊an känslighetsanalysen. Små avvikelser i indata kan komma att ha en stor e↵ekt p̊a det
slutgiltiga beslutet om ett projekt bör p̊abörjas, fortsättas eller avslutas. Detta avsnitt
analyserar var bra datakvalitet kommer ifr̊an och om d̊alig datakvalitets inverkan p̊a
modellernas rekommendation p̊a n̊agot sätt kan begränsas eller standardiseras. Detta
skulle till̊ata beslutsfattaren att ta hänsyn till den osäkerhet som datakvaliteten medför
när själva beslutet fattas.

4.4.1 Kompetens

Företagsledningar är väl medvetna om hur viktigt det är att kunna skilja bra data (se
avsnitt 3.1.1) ifr̊an data av otillräcklig kvalitet [13]. Enligt Fischer, Chengalur-Smith och
Ballou [13] s̊a eftersträvas alltid maximal datakvalitet vid viktiga beslut, men en mängd
faktorer begränsar tillgängligheten till dessa data. Exempelvis kan det anses för dyrt att
anska↵a denna data eller s̊a kan det vara rent av omöjligt att försäkra sig om datakvali-
teten. Även i forskningen kring datakvalitet diskuteras beslutsfattarens kompetensniv̊a.
Det har till exempel visat sig att erfarna projektledare lägger ner mer tid p̊a data quality
management (DQM) än nybörjare [13]. Studien föresl̊ar att kompetens och erfarenhet g̊ar
hand i hand; att de som jobbat med datakvalitet en längre tid bättre först̊ar datas olika
nyanser.

När ett nytt projekt föresl̊as s̊a p̊abörjas en undersökning och kartläggning av vilka
mål projektet ska uppn̊a [4]. Det undersöks vilka resurser som kommer behövas, vilka
riskerna är och hur de kan uppskattas samt vad projektet har för potential. Vid varje un-
dersökningstillfälle sker analys och utbyte av data. Enligt Ulf Jonsson [25] s̊a sammansl̊as
dessa data i n̊agot standardformat s̊a att projektledaren ska kunna fatta ett slutgiltigt
beslut (för sig själv eller tillsammans med projektgruppen). Kompetens är därför ett
mångfacetterat begrepp vad gäller datakvalitet. Det är egentligen inte bara kompeten-
sen hos den beslutsfattande parten som spelar roll, utan även kompetensen hos de som
tillhandah̊aller och presenterar data till de som ska fatta beslutet.

4.4.2 Beslutsteori

Vid det här laget kan det vara nyttigt att analysera de b̊ada tankesätten CDM och WADM
(se 3.1.1). Ulf Jonsson menar att viktning av datakriterier kan vara av stor nytta i läke-
medelsbranschen. Det stämmer överens med industribeskrivningen av Hedner et al [19].
Även Joe Bloggs [4] p̊apekar att det finns vissa kriterier kring varje beslut som inte g̊ar
att förbise, exempelvis lagstiftning och internationella överenskommelser. Därefter måste
varje läkemedelsbolag vikta variablerna utefter bolagens strategier och mål. Genom att
sätta strängare krav p̊a de viktigaste parametrarna, g̊ar det att försäkra sig om att även
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med sämre indata ligga över riskomr̊adet för varje parameter. P̊a s̊a vis blir ocks̊a resul-
taten fr̊an CBP, GP och CPP mer tillförlitliga. Fischer, Chengalur-Smith och Ballou [13]
menar att användningen av data quality information och WADM kan leda till förenlighet
och konsensus i beslutsfattandeprocessen.

Det är värt att p̊apeka att den vetenskapliga forskningen kring DQM inte är överens
om hur en försäkran att varje beslut har fattats med s̊a liten inverkan av sviktande data-
kvalitet som möjligt ska g̊a till. Det finns vissa ramar som de flesta forskarna h̊aller sig till,
men vad gäller slutsatsen s̊a varierar forskningens resultat [40]. Inom läkemedelsindustrin
används ofta skräddarsydda kvalitetskontroller, men de är sällan applicerbara till pro-
jektdata [25].



5 Slutsatser

I detta kapitel dokumenteras resultatet av forskningen, litteraturstudien och analysen.
Modellernas användbarhet redogörs för och vi rekommenderar hur modellerna kan til-
lämpas. Slutligen reflekterar vi kring framtida forskning kring ämnet.

5.1 Sammanfattning

Optimeringsmodeller s̊asom CPP, GP och CBP används inom läkemedelsindustrin för
att fatta beslut om projekt bör p̊abörjas, fortsättas, eller avslutas [4]. CPP är den mest
komplexa modellen, medan GP är ett mellanting av CPP och CBP. Användningsomr̊adena
är liknande, och användningen av en modell istället för en annan beror p̊a vad man har
för data tillgänglig samt hur strikt ett visst företag är med sina målsättningar och krav
p̊a FoU-avdelningen. Utav känslighetsanalysen framg̊ar det att modellerna är användbara
s̊a länge beslutsfattaren är medveten om de e↵ekter som otillräcklig datakvalitet har p̊a
beslutsunderlaget.

CPP bör användas för att optimera en projektportföljs livscykel där det begynnande
beslutet att p̊abörja projekten ständigt omvärderas. Modellen tar hänsyn till olika faktorer
inom läkemedelsindustrin som beslutsfattaren inte själv kan p̊averka. Om beslutsfattaren
vill lägga till bivillkor, exempelvis ett läkemedelprojekts socioekonomiska h̊allbarhet, kan
det göras med CBP eller GP.

Det finns däremot en del begränsande faktorer vad gäller beslutsfattande baserat p̊a
modellernas resultat. Fr̊an intervjuerna med Joe Bloggs p̊a John Doe och Ulf Jonsson p̊a
UHJM framg̊ar det att kvaliteten p̊a indata som används i modellerna ses som avgörande
vid användning av modeller. Detta stämmer överens med resultaten av känslighetsana-
lysen, där små störningar av data visades leda till en förändrad projektportfölj. Ovissheten
som datakvalitet utgör kan motarbetas genom att sätta upp viktade kriterier, där data
rangordnas s̊adant att risken av ojämn datakvalitet minimeras. P̊a s̊a sätt h̊aller data en
högre standard när den senare används i optimeringsmodellerna.

Avslutningsvis rekommenderas användningen av modellerna inom läkemedelsindu-
strin, men författarna vill även varna för användning av modellerna utan att ha gjort det
förarbete som krävs. Exempelvis rekommenderar vi känslighetsanalyser vid användning
av modellerna. Beslutsfattaren f̊ar d̊a ett konkret mått p̊a modellernas databeroende.
Dessutom bör modellerna användas som beslutsstöd snarare än som beslutsfattande p̊a
egen hand, där beslutsfattaren själv avgör i vilken utsträckning han använder lösningarna
till optimeringsmodellerna. Tillsammans med kompetenta och erfarna projektledare eller
medarbetare kan läkemedelsföretag optimera sina projektportföljer med hjälp av CBP,
GP och CPP.

5.2 Reflektioner

Vi anser att de tolkningar och avgränsningar som gjorts är enhetliga med hur det ser
ut i läkemedelsindustrin samt i teorin. Målet och syftet med studien uppfylldes och vi
kunde till slut rekommendera specifika användningsomr̊aden inom läkemedelsindustrin
för modellerna. Vi har även svarat p̊a problemställningen, men är medvetna om att svaret
ger upphov till en mängd framtida fr̊ageställningar.

Resultatet är användbart för projektledare inom läkemedelsindustrin d̊a arbetet är
matematiskt baserat (kvantitativt) och har kompletterats med kvalitativ analys. Denna
kombination har till̊atit för en kritisk granskning av modellerna och utarbetning av logiska
slutsatser. Litteraturstudien och industriundersökningen sparar tid och ansträngning för
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beslutsfattare som vill använda sig av de behandlade optimeringsmodellerna. Dessutom
informeras beslutsfattaren om fördelarna en känslighetsanalys kan ha vid användning av
olika optimeringsmodeller.

Arbetet har utförts p̊a en hög vetenskaplig niv̊a. Ambitionsniv̊an har varit hög men
har ocks̊a lett till kreativa lösningar utöver litteraturstudien. Ett s̊adant exempel är tele-
fonintervjun med ett ledande internationellt läkemedelsföretag p̊a andra sidan atlanten.

5.3 Framtida perspektiv

Det finns ett antal olika omr̊aden för framtida forskning:

• Utveckla en egen modell för att försöka inkorporera data quality information i op-
timeringsmodellerna.

• Fallstudier p̊a olika företag – hur mycket skiljer sig modellernas rekommendation
mot de beslut som faktiskt fattades?

• Studier kring datakvalitet och om det finns n̊agra standardiserade metoder för att
motverka risken som begreppet datakvalitet ger upphov till.

• Utvidga rapportens avgränsning av PPM för att granska fler modeller och bestämma
hur de används.
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A.1 Matematisk notation

Begrepp Förklaring
E(X) Väntevärdet av den stokastiska variabeln X.
Var(X) Variansen av den stokastiska variabeln X.
Cov(Xi, Xj) Kovariansen mellan de stokastiska variablerna Xi och Xj .
� Absolut semiavvikelse.
ai Värdet som hör till det i:te projektet.
bij Den j:te kostnaden som hör till det i:te projektet.
cit Projekt i:s periodiserade kostnad vid tiden t.
Bj Budgeten till den j:te finansiella restriktionen.
Ct Periodiserad budget vid tiden t.
d±j Icke-negativa avvikelsevariabler som hör till mål j.
Nj Skalära värdet p̊a det j:te målet där avvikelser är till̊atna.
Nk Skalära värdet p̊a det k:te målet där avvikelser inte är till̊atna.
wj Vikten svarande mot det j:te målet.
EV Väntevärdet av projektportföljen vid sluttillst̊andet i CPP.
SV Säkerhetsekvivalentet av projektportföljen vid sluttillst̊andet i

CPP.
RSs Kassaflödesöverskottet i tillst̊and s.
�V ±

s Icke-negativa variabler som beskriver avvikelsen mellan
väntavärdet EV och RSs för varje tillst̊and s.

� Minimal avvikelse vid känslighetsanalys.
µ?
� Skattat medelvärde för � i känslighetsanalys.
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A.2 Implementering av modellerna i Lindo

A.2.1 Implementering av CBP

!

! Capital budgeting problem

!

MAX 2.598474 x1 + 0.710729 x2 + 1.411060 x3 +

4.851995 x4 + 6.856737 x5 + 3.773737 x6

SUBJECT TO

utv) 2.297 x1 + 0.305 x2 + 1.018 x3 +

2.946 x4 + 1.773 x5 + 4.367 x6 <= 8

bud) 0.763334 x1 + 0.278666 x2 + 1.000571 x3 +

0.651911 x4 + 1.522026 x5 + 1.672777 x6 <= 5

END

INTEGER x1

INTEGER x2

INTEGER x3

INTEGER x4

INTEGER x5

INTEGER x6
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A.2.2 Implementering av GP

!

! Goal Programming

!

MIN 0.75 dp1 + 0.75 dm1 + 0.25 dp2 + 0.25 dm2

SUBJECT TO

NPV) 2.598474 x1 + 0.710729 x2 + 1.411060 x3 +

4.851995 x4 + 6.856737 x5 + 3.773737 x6 + dm1 - dp1 = 14

DOI) 0.75 x1 + 0.61 x2 + 0.50 x3 +

0.31 x4 + 1.00 x5 + 1.00 x6 + dm2 - dp2 = 3

dev) 2.297 x1 + 0.305 x2 + 1.018 x3 +

2.946 x4 + 1.773 x5 + 4.367 x6 <= 8

bud) 0.763334 x1 + 0.278666 x2 + 1.000571 x3 +

0.651911 x4 + 1.522026 x5 + 1.672777 x6 <= 5

END

INTEGER x1

INTEGER x2

INTEGER x3

INTEGER x4

INTEGER x5

INTEGER x6
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A.2.3 Implementering av CPP

!

! Contingent Portfolio Programming

!

MAX 0.15 RS_s11 + 0.35 RS_s12 + 0.2 RS_s21 + 0.3 RS_s22

- 0.075 Vm_s11 - 0.175 Vm_s12 - 0.1 Vm_s21 - 0.15 Vm_s22

SUBJECT TO

CON_A1) X_ASY + X_ASN = 1

CON_A2) X_ACY1 + X_ACN1 - X_ASY = 0

CON_A3) X_ACY2 + X_ACN2 - X_ASY = 0

!

CON_B1) X_BSY + X_BSN = 1

CON_B2) X_BCY1 + X_BCN1 - X_BSY = 0

CON_B3) X_BCY2 + X_BCN2 - X_BSY = 0

!

bud_s0) -1 X_ASY - 2 X_BSY - RS_s0 = -9

bud_s1) -3 X_ACY1 - 2 X_BCY1 + 1.08 RS_s0 - RS_s1 = 0

bud_s2) -3 X_ACY2 - 2 X_BCY2 + 1.08 RS_s0 - RS_s2 = 0

bud_s11 20 X_ACY1 + 2.5 X_BCY1 + 1.08 RS_s1 - RS_s11 = 0

bud_s12) 10 X_ACY1 + 1 X_BCY1 + 1.08 RS_s1 - RS_s12 = 0

bud_s21) 5 X_ACY2 + 25 X_BCY2 + 1.08 RS_s2 - RS_s21 = 0

bud_s22) 0 X_ACY2 + 10 X_BCY2 + 1.08 RS_s2 - RS_s22 = 0

!

dev_s11) RS_s11 - 0.15 RS_s11 - 0.35 RS_s12

- 0.2 RS_s21 - 0.3 RS_s22 - Vp_s11 + Vm_s11 = 0

dev_s12) RS_s12 - 0.15 RS_s11 - 0.35 RS_s12

- 0.2 RS_s21 - 0.3 RS_s22 - Vp_s12 + Vm_s12 = 0

dev_s21) RS_s21 - 0.15 RS_s11 - 0.35 RS_s12

- 0.2 RS_s21 - 0.3 RS_s22 - Vp_s21 + Vm_s21 = 0

dev_s22) RS_s22 - 0.15 RS_s11 - 0.35 RS_s12

- 0.2 RS_s21 - 0.3 RS_s22 - Vp_s22 + Vm_s22 = 0

END

INTEGER X_ASY

INTEGER X_ASN

INTEGER X_ACY1

INTEGER X_ACY2

INTEGER X_ACN1

INTEGER X_ACN2

INTEGER X_BSY

INTEGER X_BSN

INTEGER X_BCY1

INTEGER X_BCY2

INTEGER X_BCN1

INTEGER X_BCN2
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A.3 Intervjufr̊agor

A.3.1 Intervju med Ulf Jonsson

• F̊ar vi spela in intervjun?

• F̊ar vi referera till dig i v̊art arbete?

• Kan du berätta lite om dig själv? Tidigare erfarenheter? Akademisk bakgrund?

• Hur definierar du risk?

– Exposure, barrier to success/necessity?

– Standardavvikelse, absolut semiavvikelse?

• Kan risk vara n̊agot positivt, en möjighet?

– Skillnad p̊a risk management och riskminimering?

– Riskoptimering istället för management? Kan man optimera risk?

• Vad händer inom ämnet risk management just nu? Trender?

– Vem sköter risk inom organisationer?

– CRO? Inom FoU, projektledare?

• Hur fungerar risk management i projektbaserad verksamhet?

• Vilka modeller arbetar du med?

– Linjära/stokastiska programm?

– Goal programming?

– Standard avvikelse/absolut semiavvikelse?

• Vad finns det för enterprise risk management-modeller? Hur används dessa i prak-
titken?

– Vad finns det för skräddarsydda alternativ?

– Vad finns det för mjukvaror?

• Hur avgör man vad för slags data som är beslutsstödjande vid riskoptimering? Hur
sorterar man stora datamängder?

• Vad har du för relation till project portfolio management?



A.3 Intervjufr̊agor 31

A.3.2 Intervju med Joe Bloggs, John Doe

• Record/reference?

• Could you tell us about your work experience? Current postion, previous experi-
ences?

• How is risk defined at John Doe?

– Exposure to loss?

– Barrier to success?

– Probability of ruin?

• Who manages risk? CRO? Project manager?

• Can risk have a positive e↵ect?

• What is the planned budget and duration of a typical R&D project?

• What kind of methods are used to model project risk? Standard deviation, absolute
semideviation?

• What models are used to determine an e�cient portfolio of R&D projects?

– Linear/stochastic programming?

– Decision tree analysis?

– Analytical hierarchy process?

– Monte Carlo simulation?

• What most characterizes the risk behavior of an R&D project manager?

– Risk averse?

– Risk neutral?

– Risk seeking?

• What are the objectives when selecting a project portfolio?

– Maximize expected return?

– Maximize expected utility?

– Minimize project risk?

• Are interdependencies between di↵erent projects taken into account in the portfolio
analysis?

• Is it possible to intuitively assess project risks and opportunities?
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