
Prepare Halmstad 
Förberedelseprogram inför  
industrianknuten forskar- 
utbildning  



Prepare är en unik utbildning som genomförs på Högskolan i Halmstad och på Mälardalens högskola. 

Genom Prepare kan blivande doktorander och företag under 6-12 månader få en introduktion till 

forskning, bättre förståelse för forskarstudier och insikt om vilka möjligheter industriforskning ger 

små och medelstora företag. Programmet ger möjlighet att genomföra projektarbete kopplat till  

företagets behov och till forskning, samt möjlighet att identifiera lämpliga forskningsfrågeställningar.   

Prepare tillför kvalificerad kunskap och kompetens till företaget och underlättar beslut för både  

företag och blivande doktorander angående fortsatta företagsforskarstudier. Målgruppen är teknisk 

personal i små och medelstora företag med ambition att bli företagsdoktorander inom området  

elektronik samt motsvarande företag. Målet med Prepare är att öka företagsforskning i små och  

medelstora företag för området elektronik. Satsningen är ett led i att säkra kunskapsnivån och vid-

makthålla Sveriges näringslivs ledande position inom elektronikområdet.

Prepare Halmstad
Förberedelseprogram inför företagsforskarstudier  
inom elektronikområdet

För företag
Prepare genomförs i samverkan mellan företaget, 
Högskolan och den blivande doktoranden. Samarbete 
sker även mellan Högskolan i Halmstad och Mälarda-
lens högskola. Programmet individanpassas så att vissa 
moment är obligatoriska och andra väljs individuellt. 
Genom möjligheten att välja teknikområden och 
projektarbete som kopplar till företagets behov och till 
forskning, vinner företaget kvalificerad kunskap inom 
betydelsefulla områden. Samtidigt ger Prepare  bättre 
förståelse för forskarstudier och underlag för beslut 
angående vidare företagsforskning.  

För blivande forskarstudenter
Prepare individanpassas för att ge bästa möjliga förut-
sättningar för forskarstudier. Obligatoriska moment kan 
vara kurser i forskningsmetodik och forskningsplane-
ring medan andra kan väljas individuellt inom teknik-
områden som är viktiga och intressanta för företaget 
och den blivande forskarstudenten. Vidare ges möjlig-
het att genomföra projektarbete kopplat till företagets 
behov och till forskning. Prepare ger på så sätt möjlig-
het till fortutbildning för den teknikintresserade och ett 
stöd inför beslut om fortsatta företagsforskarstudier. 
En typisk fortsättning för en Prepare-student kan vara 
en tvåårig företagsforskarutbildning till licentiatexamen, 
eller en fyraårig företagsforskarutbildning till doktors-
examen. 



Genom att knyta Prepare till Högskolan i Halmstads forskning och utbildning samt till Elektronikcentrum 

med tillhörande labbmiljöer, får man tillgång till alla de kompetenser som krävs för att genomföra en kvali-

ficerad och för varje deltagare individuellt anpassad preparandutbildning inför forskarstudier. Dessa miljöer, 

befintliga utbildningar och samverkanspartners erbjuder betydande resurser och ett utbud av kurser som 

ger stora möjligheter för varje enskild student att utvecklas, men också goda förutsättningar att tillvarata 

företagets behov. Efter genomfört prepareprogram har studenten mycket goda förutsättningar att på ett 

bra sätt tillgodogöra sig forskarstudier och samtidigt bidra till företagets utveckling vad gäller såväl fördju-

pade teknikkunskaper som ett bredare innovationsperspektiv på en verksamhet. 

Prepare Halmstad
Förberedelseprogram inför företagsforskarstudier  
inom elektronikområdet

Innehåll

Efter Prepare
Studenten kan välja att fortsätta som forskarstuderande. 
I EISIGS (Embedded and Intelligent Systems Industrial 
Graduate School) samarbetar tre parter på samma sätt 
som i prepareprogrammet: forskarstudenten, företaget 
och Högskolan i Halmstad. Målet är att den forskarstu-
derande skall få den mest kvalificerade utbildningen inom 
området intelligenta och inbyggda system. Samt att före-
taget skall forsätta att utvecklas, få tillgång till ny och unik 
kunskap, samtidigt som högskolan forsätter att utvecklas 
och profileras inom området. 

Att vara företagsforskarstudent innebär att man rör sig 
mellan den akademsika miljön och företaget, vilket ger 
en dynamisk lärmiljö.

Under Prepare 
Studenten kan välja att fördjupa sina kunskaper inom 
exempelvis  elektronik och elektromagnetism. Exempel 
på fördjupningskurser inom elektronik:

• EMC and advanced measurement techniques 5.0 hp
• Electromagnetic interference 5.0 hp
• Applied electromagnetic interference 5.0 hp
• Image analysis 7.5 hp
• Data mining 7.5 hp

Förutom fördjupningskurser, kurser i forsknings- 
metodik och forskningsplanering erbjuds också möjlighet 
att göra ett mindre forskningsprojekt i nära samarbete 
med företaget. Projektet utformas specifikt för fråge- 
ställningar relevanta för företaget och studenten.

Framtidens elektronik
Elektronik är ett brett område som innefattar: 
analog- digital- och högfrekvenselektronik, 
kommunikationssystem, inbyggda system, da-
torarkitekturer, cyberfysiska system, mekatronik, 
robotik, signalbehandling,  bildbehandling  bland 
mycket annat. Exempel på tillämpningsområden 
som Högskolan i Halmstad arbetar med är häl-
soteknik, trafik och transportsystem, autonoma 
fordon och robotik, självlärande system, avance-
rade sensor och kommunikationssystem.

Bilden visar testkammaren vid Elektronikcentrum i 
Halmstad (ECH) där en stor del av Högskolans och 
regionens elektronikutveckling sker.



Kontakt Prepare Halmstad:
Stefan Byttner, 
Studierektor för forskarutbildningen vid  
Akademin för informationsteknologi 
Högskolan i Halmstad
E-post: stefan.byttner@hh.se
Tel: 035-16 77 92 
www.hh.se

Kontakt Prepare Mälardalen:
Fredrik Ekstrand, 
Avdelningschef, Intelligenta Framtida Teknologier  
Programsamordnare, Civilingenjörsprogrammet i Robotik 
Mälardalens högskola
E-post: fredrik.ekstrand@mdh.se
Tel: 021-10 15 73
www.mdh.se

Prepare kopplas till Elektronikcentrum i Halmstad som erbjuder resurser i form av EMC-testanläggning 

och välutvecklade laborativa miljöer för innovation, utbildning och forskning inom elektronik, med fokus på 

inbyggda system och hårdvara för Internet of Things. Preparestudenten integreras med forskare och forskar-

studenter i företagsforskarskolan EISIGS (Embedded and Intelligent Systems Industrial Graduate School) vid 

Högskolan i Halmstad, som är en specialsatsning med syfte att öka antalet företagsdoktorander inom områ-

det intelligenta och inbyggda system. Företagsforskarskolan ger studenterna en kreativ miljö och gemenskap. 

Inom ramen för EISIGS anordnas aktiviteter som exempelvis konferenser och studiebesök.

Prepare utvecklas på Högskolan i Halmstad och på Mälardalens högskola i samarbete med Smartare  

Elektroniksystem, www.smartareelektroniksystem.se. Projektet finansieras av Vinnova, www.vinnova.se.

Koppling till Elektronikcentrum   
i Halmstad – ECH


