
Effektelektronik er et af de områder, som forventes at 
skabe allerflest nye jobs og økonomisk vækst de kom-
mende mange år. Det betyder naturligvis også, at der 
bliver behov for flere nyuddannede, som kan sikre, at 
vi får maksimalt udbytte af de mange nye muligheder, 
som åbner sig. 

Den forventede udvikling er en logisk konsekvens af 
det globale fokus på en grøn omstilling med mindre og 
mindre brug af fossile brændstoffer. Men den fortsatte 
udvikling af de mange nye muligheder og behov, som IT 
har bragt med sig, spiller også en stor rolle. I takt med 
at den industrielle automatisering, vores mobilitet og vo-
res daglige forbrug baseres mere og mere på elektrisk 
energi får vi brug for flere og flere kompetencer, der går 
på tværs af forskellige uddannelser.  

Applikation og optimering
Internationalt har Danmark ry for at være helt fremme 
i feltet, når det handler om grøn omstilling. Inden for 
effektelektronikken er vi særligt gode på applikations-
området. Vi har øje for nye anvendelsesmuligheder og 
optimering af allerede kendte applikationer. 

En af årsagerne til vores gode position er, at vi er et lille 
land. Vi er gode til at arbejde sammen og dele vores 
opdagelser. Det betyder, at idéer fra et uddannelses

område hurtigt påvirker udviklingen på et andet områ-
de. Samtidig har vores uddannelsesinstitutioner ofte et 
nært samarbejde med industrien, som betyder, at både 
nye teknologiske landvindinger og nye anvendelser  
hurtigt kan prøves af.

Forskning og uddannelse
En række universiteter tilbyder uddannelser som civil
ingeniør i elektronik med fokus på effektelektronik, 
drivsystemer og reguleringsteknik. Høje uddannelser, 
som kan føre til gode stillinger indenfor udvikling og 
forskning i såvel det private erhvervsliv som i uddannel-
sesverden. Både herhjemme og i udlandet. Desuden 
udgør effektelektronik en stadig vigtigere rolle i en 
række forskellige bacheloruddannelser.

For at fastholde og udvikle den danske styrkeposition er 
det essentielt, at vi formår at tiltrække de bedste inge-
niører og forskere, tilstrækkeligt med ressourcer samt 
være havn for de førende virksomheder.

Det kræver samarbejde og prioritet.

I CEES arbejder vi på at fremme interessen for effekt
elektronik og samarbejdet mellem universiteter og  
industrien for at fastholde og udbygge Danmarks  
position på dette vigtige vækstområde. 

Effektelektronik skaber
mange nye jobs
– Brug for flere kompetencer på tværs af uddannelser

Center for Elektriske Energisystemer (CEES) er et dansk netværk for 
virksomheder og forskningsinstitutioner. Vi beskæftiger os med forskning og 
udvikling af elektriske energisystemer, som på verdensplan udgør et marked  
på over 300 mia. kr. årligt. 

Partnerne i netværket er universiteter og private danske virksomheder.  
Vores mål er at sikre og udbygge Danmarks styrkeposition inden for effekt
elektronik samt at få uddannet tilstrækkelig med kompetent arbejdskraft hertil.  
Vi beskæftiger os bl.a. med forskning i intelligent styring af effektelektronik.
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