
MJ2477 Energipolitik och 
planering 6,0 hp
Energy Policy and Planning

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Kursplan för MJ2477 gäller från och med HT19

Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Huvudområden
Maskinteknik,Miljöteknik

Särskild behörighet
Förkunskapskrav: 195 hp på civilingenjörsprogram varav 45 hp med inriktning mot energi, 
miljö eller motsvarande, alternativt 45 hp från Masterprogram med inriktning mot energi, 
miljö eller motsvarande,
samt kursen MJ2413 "Energi och miljö", eller motsvarande och dokumenterade kunskaper 
i Engelska B eller motsvarande.

Undervisningsspråk
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Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. Analysera och jämföra energisystem och politiska profiler på landsnivå

2. Utvärdera synergier mellan energi och andra sektorer och rollen som sektorpolitik för att 
ta itu med energianvändning och utsläpp i olika sektorer

3. Bedöma politik, deras genomförande och resultat med hjälp av indikatorer

4. Föreslå policy och åtgärder för systemomvandling och kritiskt utvärdera sätt att genom-
föra dem för att främja en hållbar utveckling

5. Förklara perspektiv och roller hos olika intressenter i formuleringen och genomförandet 
av energipolitiken

Kursinnehåll
Kursen ger förståelse för energipolitik och planeringsprocesser och analysberedskap för 
övervakning och bedömning av energipolitiska effekter. Eleverna kommer att lära sig om 
den strategiska roll som politik spelar för bildandet av energisystem. De kommer också 
att undersöka energipolitiken inom ramen för andra sektorer, dvs transport, byggd miljö. 
Kursen ger en bra grund för unga ingenjörer att förstå energipolitiken och planering för att 
kunna agera antingen som planerare eller som implementatörer av energipolitik och projekt.

Kursen är utformad för ingenjörer och masterstudenter under det sista året av sin utbildning. 
Energiföretag och marknader påverkas starkt av politiken, vilket motiverar kursens relevans 
för studenter som syftar till ledande jobb inom industrin och konsultbolagen. Kursen är 
av särskilt intresse för studenter som syftar till att arbeta med offentliga organisationer, 
kommuner, myndigheter och multilaterala organisationer. Kursen är mycket relevant för 
studenter som syftar till forskning inom socio-tekniska frågor.

Kurslitteratur
Kursen kommer att baseras på 1) Artiklar från böcker och vetenskapliga tidskrifter, 2) Mate-
rial utdelat i samband med gästföreläsningar, 3) Fallstudier i form av material sammanställt 
av läraren

Examination
 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
 • PRO1 - Examensuppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
 • SEM1 - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F 
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
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 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F 
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg
Seminarier och workshops är obligatoriska (ÖVN1, INL1, PRO1, SEM1, TEN1). I övrigt krävs 
minst 75% närvaro/ deltagande för godkännande av kursen.

Etiskt förhållningssätt
 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 

lösningen.
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