
Project Half Double fase 1 & 2 er støttet af 
Industriens Fond med 13,8 millioner kroner.

Begrænsninger og usikkerhed 
Der er altid en vis usikkerhed forbundet 
med forskningsresultater. Det gælder både 
generelle begrænsninger og specifikke 
begrænsninger for de enkelte cases.1 

Project Half Double har en klar 
og tydelig mission med at udvikle 
en projektmetode, der kan hæve 
succesraten for projekter og 
samtidig øge hastigheden, hvormed 
der udvikles nye produkter og 
services. Dette skal være med til at 
øge Danmarks konkurrenceevne og 
bidrage med en vigtig brik i kampen 
om fremtidens arbejdspladser og 
velfærd. I denne artikel stiller vi 
skarpt på om de store ambitioner 
blev indfriet.

Ideen om Half Double går tilbage til 2013, hvor 
de første tiltag blev startet af en visionær skare, 
og her blev blandt andet udviklet 10 ledestjerner 
fx ’sæt mennesker før model’ og ’skab korte og 
tykke projekter’. Frem til juni 2015 blev der arbej-

det i dette løst koblede fællesskab, men fra juni 
2015 blev projektet formaliseret, hvor Industriens 
Fond støttede projektet med 13,8 millioner kro-
ner, og Project Half Double var en realitet som et 
formelt projekt. Fire år er gået med Project Half 
Double, og fase 1 & 2 er nu afsluttet i juni 2019, 
og det er tid at gøre status.

Project Half Double er blevet gennemført som 
et tværorganisatorisk samarbejde mellem en 
konsulentvirksomhed, 3 universiteter, 16 pilot-
projektvirksomheder og et netværk bestående af 
2.000 passionerede projektfolk.

Implement Consulting Group har varetaget 
den overordnede ledelse af hele projektet og 
har integreret hele konsortiet omkring projektet. 
De har været initiativtager til Project Half Doub-
le og har spillet en nøglerolle i udviklingen og 
udbredelsen af Half Double-konceptet. Half 
Double-metoden er implementeret i 50 danske 
virksomheder heraf 16 pilotprojektvirksomheder 
som er blevet indgående evalueret forsknings-
mæssigt.

Aarhus Universitet har været ansvarlig for 
forskningssporet og orkestreret samarbejdet 
mellem DTU, CBS og internationale akademiske 
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samarbejdspartnere som fx University College 
London. Aarhus Universitet har udviklet en evalu-
eringsmetode, som anvendes til at dokumentere 
resultater og effekter af Project Half Double.

De 16 pilotprojektvirksomheder som har 
deltaget i Half Double projektet har bidraget med 
virkelige projekter og problemstillinger. Det frem-
går af Tabel 1t, der også viser projekttypen (Rode 
et al. 2019: 19): 

Det interessante er så hvordan er det gået 
med de 16 projekter, som har anvendt Half 
Double-metoden, og her vælger vi at se på to 
evalueringskriterier: (1) I hvilken grad har projek-
terne opfyldt de opstillede succeskriterier for 
projektet, og (2) I hvilken grad har Half Doub-
le-metoden bidraget til at projektet præsterer 
bedre end sammenlignelige projekter i samme 
organisation.

Hvis vi ser på det første punkt omkring opfyl-
delse af succeskriterier så fordeler de 16 projek-
ter sig som vist på Figur 1 (Rode et al. 2019: 5):

Figur 1 viser at 13 ud af 15 projekter i høj eller 
nogen grad har været succesfulde, hvilket svarer 
til en succesrate på 87% henholdsvis succes-
rate på 60%, hvis vi udelukkende tager de helt 
succesfulde projekter (bemærk et projekt er ikke 
evalueret endnu).

Hvis vi ser på det andet mål om at projekterne 
præsterer bedre end sammenlignelige projekter 
i samme organisation, så er billedet som vist på 
Figur 2 (Rode et al. 2019: 5):

Figur 2 viser at syv projekter vurderes til i høj 
grad at have haft nytte af at bruge Half Doub-
le-metoden, som dermed præsterede bedre end 
sammenlignelige projekter i samme virksom-
hed. Til gengæld er der også fire projekter, hvor 
Half Double-metoden ikke har haft den store 
indvirkning. Disse fire projekter kan isoleret set 
godt være lykkedes ud fra succeskriterierne (se 
Figur 1), men i relation til Half Double-metoden 

Virksomhed Projekttype

Siemens Wind Power Produktudvikling (ingeniørprojekt)

Grundfos Produktudvikling (ingeniørprojekt)

Lantmännen Unibake Markeds og produktudvikling

Coloplast Supply chain projekt

Novo Nordisk  IT projekt

Jabra GN E-commerce projekt

VELUX Organisationsudvikling

Novozymes Produktudvikling

SAS Ground Handling Supply chain projekt

FoodService Danmark Lagerprojekt

LINAK Industriel robotprojekt

Fiberline Produktionsprojekt

Terma Supply chain projekt

Schoeller Plast Produktionsprojekt

Hydratech Industries Produktionsflytning

LEGO Produktionsplanlægning

Figur 1: Opfyldelse af succeskriterier.

Figur 2: Half Double projekter set i forhold til sammenlignelige projekter.

Tabel 1: De 16 virksomheder der har deltaget i forsknings-

delen af Project Half Double.

I hvilken grad har Half Double-metoden bidra-

get til at projektet præsterer bedre end sam-

menlignelige projekter i samme virksomhed?

 I høj grad

 I nogen grad

 I ringe grad

 Ikke evalueret endnu

I hvilken grad har projekterne opfyldt de  

opstillede succeskriterier for projektet?

 I høj grad

 I nogen grad

 I ringe grad

 Ikke evalueret endnu
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1. Du kan læse mere om Half Double-metoden og forsknings-
resultaterne i en række rapporter udgivet af forskningsteamet 
(Rode et al. 2019; Svejvig et al. 2017; Rode, Frederiksen, and 
Svejvig 2018).
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har indvirkningen tilsyneladende været lille. Tre 
projekter er ikke evalueret endnu.
Vores overordnede konklusion er ”at anvendel-
sen af Half Double metoden i et projekt kan lede 
til en større præstation end sammenlignelige 
projekter i samme organisation” (Rode et al. 
2019: 88). Det er således lovende at i 9 ud af 13 
projekter, der har benyttet Half Double-meto-
den, i høj til nogen grad har præsteret bedre end 
sammenlignelige projekter i samme virksomhed, 
og at 13 ud af 15 projekter helt eller delvist har 
levet op til deres succeskriterier. Omvendt viser 
resultaterne også at nogle projekter ikke klarede 
sig bedre end sammenlignelige projekter i sam-
me virksomhed, og at nogle projekter var mindre 
succesfulde. Derfor er Half Double-metoden på 
ingen måde et vidundermiddel, men med de 
rette omstændigheder og de rette projekttyper 
kan man opnå gode resultater.

Man kan desuden hævde at de 16 projekter 
har haft rigtig gode vilkår med stor bevågenhed 
i deres respektive virksomheder og konsulenter 
tilknyttet til at understøtte processen. Det er helt 
korrekt, men det kan omvendt aktiv bruges til at 
sige hvilke vilkår der skal være til stede for at lyk-
kes med projekter og for at få effekter af projekter 
hurtigere. 

Blev de store ambitioner så indfriet? Det vil 
jeg lade op til læseren at bedømme ud fra de 
forskningsresultater der er præsenteret.

Half Double projektet fortsætter i en fase 3 
drevet af Implement Consulting Group, Dansk 
Projektledelse og Aarhus Universitet støttet af 
Industriens Fond med yderligere 15,8 millioner. 
Formålet er at sprede og skalere Half Double til 
flere små og mellemstore danske virksomhe-
der for at nå et tipping point (kritisk masse) og 
skabe en bæredygtig forretningsmodel, hvor Half 
Double kan fortsætte som en selvbærende og 
uafhængig enhed.//
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