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Indledning 
I 2015 fandt Industriens Fond og Project Half 
Double sammen i visionen om at finde nøglen til 
det potentiale, der ligger i, at succesraten for pro-
jekter og dermed innovation i dansk erhvervsliv er 
chokerende lav. Det faktum, at kun cirka en tredje-
del af alle projekter lykkes, skulle forandres. Det var 
denne vision, der skabte Project Half Double.  
Målet dengang var at konceptualisere Half Double-
metoden gennem forskning og udvikling af best 
practice samt afprøve metoden på forretningskriti-
ske projekter i danske virksomheder. Dertil var det 
målet at engagere et stort og toneangivende com-
munity på +500 danske virksomheder omkring be-
vægelsen med support fra internationalt aner-
kendte eksperter inden for innovation, ledelse og 
udvikling. 
 
I dag – 4 år senere – har Project Half Double udvik-
let sig til en imponerende succes. Half Double-me-
toden, der hjælper virksomheder med at have øget 
fokus på impact, flow og leadership i deres projek-
ter, har vist sig at være nøglen til en højere succes-
rate i projekter. Forskningsteamet har konstateret, 
at 9 ud af 13 pilotprojekter helt eller delvist har 
skabt mere værdi end sammenlignelige projekter i 
samme virksomhed. På dette resultatgrundlag er 
flere og flere virksomheder de sidste fire år – og nu 
også offentlige organisationer – hoppet med på 
Half Double-bølgen, der nu spreder ringe i vandet 
på tværs af virksomheder og brancher i dansk er-
hvervsliv. Der er skabt meget stor interesse både i 
det akademiske miljø og i det praksisnære. Half 
Double community har mere end 2.000 aktive, del-
tagende ledere og projektledere, og der er skrevet 
en lang række bøger og artikler. 
 
Visionen for Project Half Double er at danske virk-
somheder skal reducere gennemløbstiden, skabe 
større effekt gennem deres projekter og derigen-
nem øge deres konkurrenceevne og innovations-
muskel. Project Half Double har skabt den viden, de 
kompetencer og de erfaringer, der er er nøglen til 
at øge projekters succesrate fra 30 procent til 70 
procent – og samtidig reducere projekternes varig-
hed betydeligt.  
 

Project Half Double er gennemført som et stærkt 
tværorganisatorisk samarbejde mellem en førende 
konsulentvirksomhed, 3 universiteter, 16 pilotpro-
jektvirksomheder og et netværk bestående af 2.000 
passionerede projektfolk. 
 
Implement Consulting Group har varetaget den 
overordnede ledelse af hele projektet og har inte-
greret hele konsortiet omkring projektet. Imple-
ment har været initiativtager til Project Half Double 
og har spillet en nøglerolle i udviklingen og udbre-
delsen af Half Double-konceptet og -brandet. Der 
er over 20 uddannede Half Double-trænere i Im-
plement, og virksomheden har implementeret Half 
Double-metoden i 50 danske virksomheder og or-
ganisationer bl.a. hos Grundfos, Danfoss, GN Au-
dio, Skatteankestyrelsen, Mölnlycke Health Care, 
Novo Nordisk og Bygningsstyrelsen.  
 
Aarhus Universitet har ledet forskningssporet og 
orkestreret samarbejdet mellem DTU, CBS og inter-
nationale akademiske samarbejdspartnere som fx 
University Collage London. Aarhus Universitet har i 
samarbejdet udviklet en stærk evalueringsmetode, 
som anvendes til at dokumentere resultater og ef-
fekter af Project Half Double.  
 
16 pilotprojektvirksomheder har deltaget i projek-
tet og bidraget med virkeligt projekter og problem-
stillinger. Virksomhederne er: Siemens Wind Power, 
Grundfos, Lantmännen Unibake, Novo Nordisk, Co-
loplast, GN Jabra, VELUX, Novozymes, SAS Ground 
Handling, FoodService Danmark, LINAK, Fiberline, 
Schöller Plast, Hydratech Technologies, Terma og 
LEGO. 

Aktiviteter og Leverancer 
Project Half Double har kort fortalt leveret føl-
gende: 
 

 Half Double metodologien til fri afbenyt-
telse - https://www.pro-
jecthalfdouble.dk/en/metoden/ 

 Half Double bogen - https://imple-
mentconsultinggroup.com/half-double-
book/ 

 16 officielle pilotprojekter gennemført - 
https://www.projecthalfdouble.dk/en/pi-
lot-projekter/ 
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 7 rapporter publiceret om Project Half 
Double pilotprojekternes resultater - 
https://www.projecthalfdouble.dk/en/re-
search/ 

 7 internationale forskningsartikler publice-
ret omkring Project Half Double - 
https://www.projecthalfdouble.dk/en/re-
search/ 

 9 internationale thought leaders in-
volveret i Project Half Double - 
https://www.projecthalfdouble.dk/en/re-
search/ 

 +40 Half Double film produceret - 
https://implementconsulting-
group.com/half-double/ og 
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCvEWG8h7QEYSM0nP6pFvJTg/vid-
eos 

 4 store konferencer med over 250 delta-
gere afholdt - https://www.pro-
jecthalfdouble.dk/en/community-
events/events/ 

 +50 seminarer og community møder af-
holdt - https://www.pro-
jecthalfdouble.dk/en/community-
events/events/ 

 Half Double praktikker uddannelsespro-
gram udviklet og udbudt - https://learnin-
ginstitute.implement.dk/en/courses/pro-
ject-half-double. 

Effekt 
Projektets evalueringsindsats har primært været 
Cirka 35 procent af bruttonationalproduktet leveres 
i dag i projektform eller som projektlignende akti-
viteter i Danmark. Det illustrerer vigtigheden af god 
projektledelse for den samfundsmæssige værdi-
skabelse.  
 
En rapport fra The Standish Group viser, at kun 
godt 30% af alle igangsatte projekter betragtes 
som succesfulde. Det tydeliggør det store potenti-
ale, der ligger i at skabe et projektledelsespara-
digme, der bygger på viden om, hvad der gør, at 
projekter lykkes og skaber de gevinster, som pro-
jektet sigter efter.  
 

Effekten af Half Double-metoden er indtil videre 
målt i 13 pilotprojekter, som forskere fra Aarhus 
Universitet har resultater fra. Pilotprojekterne har 
dermed demonstreret en succesrate på 70 procent. 
Det er signifikant bedre end resultaterne fra de 
virksomheder, der indgik i undersøgelsen fra The 
Standish Group. 
 
For den enkelte virksomhed og organisation vil an-
vendelsen af Half Double-metoden øge sandsyn-
ligheden for, at projekter lykkes, og samtidig bi-
drage til, at projekter gennemføres hurtigere og 
mere effektivt. Det frigiver ressourcer, der kan inve-
steres i yderligere innovations- og udviklingsaktivi-
teter. Det er alt sammen vigtige parametre i kaplø-
bet om at have en stærk konkurrenceevne og være 
mere innovativ end konkurrenten.  
 
Der er i dag 2.000 medlemmer af Half Double-net-
værket (community), tre forskningsinstitutioner 
bakker aktivt op om Project Half Double, og effek-
ten af Half Double i pilotprojekter er gennemført 
og dokumenteret.  
 
Project Half Double har skabt et koncept, der ska-
ber effekt. Kort fortalt er effekten (outcome) af pro-
jektet følgende: 
 

 Half Double metodologien har en succes 
rate på 70% konfirmeret af forskere fra 
Aarhus Universitet på baggrund af data fra 
13 pilotprojekter.  

 Half Double metodologien har i 2018 vun-
det prisen for “Årets mest innovative ide in-
denfor projektledelse” i Dubai blandt 1.000 
ansøgere fra 40 forskellige lande. 

 +50 projekter har benyttet Half Double 
metodologien i deres gennemførelse. 

 +400 Half Double praktikere har gennem-
gået Half Double uddannelsen. 

 +2.000 medlemmer har tilmeldt sig Half 
Double netværket. 

 
Formålet med Project Half Double, som er at øge 
dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at ud-
brede Half Double konceptet til danske virksomhe-
der, taler direkte ind i Industriens Fonds mission, 
som er: ”at fremme dansk erhvervslivs konkurren-
ceevne”. 
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Half Double-metoden er et nyskabende projektle-
delsesparadigme, der udfordrer den traditionelle 
måde at drive projekter på ved at anvende ni bæ-
rende metoder og redskaber. Half Double-filoso-
fien og tilgangen er ny og radikal. Den simplificerer 
et komplekst vidensfelt af innovation, forretnings-
udvikling og projekteksekvering til få metoder, som 
alle kan overskue. Samtidig er de ni nøje udvalgte 
metoder yderst effektfulde i deres virkning og ska-
ber grundlag for reduceret gennemløbstid og for-
højet effekt af projektindsatsen.  
 
Half Double bidrager til at fremme dansk erhvervs-
livs konkurrenceevne ved at øge succesraten og ef-
fekten af innovations- og udviklingsprojekter. Inno-
vation bliver først omsat til øget omsætning og 
produktion, hvis vi evner at omsætte den gode idé 
eller det gode koncept til et salgbart produkt. Dette 
gøres typisk igennem projekter. Konkurrenceevnen 
øges ved at gennemføre projekterne hurtigere og 
mere agilt i en model, der tager højde for de hyp-
pige ændringer i en turbulent omverden. 
 
Half Double har dokumenteret en markant effekt. 
Succesraten for projekter er øget fra 30 procent til 
70 procent. En øget succesrate for innovations- og 
udviklingsaktiviteter skaber mere innovative virk-
somheder, der tager nye teknologier til sig og lø-
bende formår at udvikle idéer, produkter, viden og 
kompetencer. Succesfulde projekter skaber mor-
gendagens virksomheder, der vinder markedsan-
dele fremfor at tabe dem. Virksomheder, som ud-
vikler innovative idéer og erobrer nye markeder 
fremfor at ride på bølgen af eksisterende produk-
ter.  
 
Project Half Double bidrager til jobskabelsen i Dan-
mark ved at ruste danske virksomheder til i højere 
grad at lykkes med deres innovations- og udvik-
lingsaktiviteter. Netop innovationskraften og mu-
lighederne for at være en del af et succesfuldt ud-
viklingsmiljø er et afgørende konkurrenceparame-
ter i den globale konkurrence om arbejdspladser.  
 
Project Half Double bidrager også til FN’s verdens-
mål i form af anstændige jobs og økonomisk vækst. 
Særskilt delmål 8.2, der har fokus på at opnå højere 
økonomisk produktivitet gennem diversificering, 
teknologisk opgradering og innovation, bl.a. 

gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraft-
intensive sektorer. Øget konkurrencedygtighed vil 
understøtte dette mål. 

Forankring og Formidling 
Project Half Double er forankret i følgende formid-
lingsleverancer, som vil fortsætte fremadrettet (se i 
øvrigt ovenstående aktiviteter og leverancer): 
 

 Alt formidlingsmateriale er fortsat tilgæn-
gelig på websitet: www.pro-
jecthalfdouble.dk  

 +400 uddannede Half Double praktikere 
der benytter konceptet i deres projekter 

 +2.000 community medlemmer der be-
nytter konceptet i deres projekter. 

 

 

PROJEKTNAVN:  
Project Half Double 

BEVILINGSMODTAGER:  
Implement Consulting Group 

PROJEKTANSVARLIG:  
Niels Ahrengot og Michael Ehlers 

MAIL:  
meh@implement.dk 

TELEFONNUMMER:  
51 38 74 22 

HOVEDNUMMER: 
45 86 79 00 



 

  



 


