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Välkommen till kursen MVES03 Ett cirkulärt och biobaserat 
samhälle VT2020 
 
Vi vill hälsa dig välkommen till kursen Ett cirkulärt och biobaserat samhälle. Vi hoppas att 
det ska bli en givande och intressant kurs för dig. I brevet hittar du viktig information om 
kursen.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Lärarlaget genom Helena 
 
 
Kurstid:  2020-01-20 – 2020-03-20 
 
Kursansvarig: Helena Hanson, helena.hanson@cec.lu.se  
 
Introduktion: Måndagen den 20 januari 2020, 9.00-11.00 (obs. akademisk kvart på alla 

lektioner), Lokal: Mossen Öster, Ekologihuset, Sölvegatan 37, se karta 
  

Viktigt att veta:  
• Introduktionen är obligatorisk och är en förutsättning för att du ska 

registreras på kursen. 
• Om du inte vill gå kursen, ska du meddela studierektor/studievägledare 

Yvonne Persson e-post: yvonne.persson@cec.lu.se, tel: 046-222 37 82 
samt avanmäla dig på www.antagning.se så snart som möjligt (så att 
ingen annan går miste om möjligheten att genomföra kursen).  

• Om du är antagen med villkor måste du senast vid kursstart visa att du 
är fullt behörig. Är du osäker på din behörighet ska du kontakta 
studievägledare Yvonne Persson via e-post: yvonne.persson@cec.lu.se.  

 
Lärare: Helena Hanson, Johanna Alkan Olsson (Centrum för miljö och 

klimatforskning) samt förläsare från olika delar av Lunds universitet. 
Kursassistent är Linda Lundmark (CEC).  

 
Lokaler: Ekologihuset, Sölvegatan 37 och Biologihuset, Sölvegatan 35 Lund.  
 
Schema: Preliminärt schema finns tillgängligt via Miljövetenskaps hemsida 

under kurser samt bifogas detta brev. 
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Litteratur: Böcker 

Lacy, Peter and Rutqvist, Jakob. (2015). Waste to wealth: the 
circular economy advantage. New York: Palgrave Macmillan, 
2015, 264 sidor. 

Webster, Ken. (2015). The circular economy: a wealth of flows. 
First edition. Ellen Macarthur Foundation Publishing, 201 sidor. 
(referenslitteratur) 

Kapitel i andra (online) böcker tillkommer under kursens gång.  

Vetenskapliga artiklar 

Svenfelt, Åsa et.al. (2019). Scenarios for sustainable futures 
beyond GDP growth 2050, The journal of policy, planning and 
futures studies,Vol. 111, s. 1-14 

A.M. Breure, J.P.A. Lijzen, L. Maring. (2018). Soil and land 
management in a circular economy, Science of The Total 
Environment,Volume 624, Pages 1125-1130 

D. D'Amato, J. Korhonen, A. Toppinen. (2019). Circular, Green, 
and Bio Economy: How Do Companies in Land-Use Intensive 
Sectors Align with Sustainability Concepts?, Ecological 
Economics,Volume 158, Pages 116-133. 

Breure, Anton & P A Lijzen, J & Maring, L. (2018). Soil and land 
management in a circular economy. The Science of the total 
environment. 624. 1125-1130.  

Geissdoerfer, Martin & Savaget, Paulo & Bocken, Nancy & 
Hultink, Erik. (2017). The Circular Economy – A new 
sustainability paradigm?. Journal of Cleaner Production. 143. 757–
768. 10.1016/j.jclepro.2016.12.048. 
Ytterligare litteratur som studenterna själva identifiera i 
fallstudierna tillkommer (ca 20 artiklar/student) 
 

Läsningsanv.: Kommer att finnas på kurshemsidan Canvas.  
 
Examination: Kursen examineras kontinuerligt enligt kursplanen.  
 
Närvaro:  Vissa moment är obligatoriska. Dessa är markerade i schemat. Om 

du ej kan delta får du göra en mer omfattande uppgift för att 
momentet ska godkännas. 

 
Kurshemsida:  Finns på Canvas. Tillgång till kurshemsidan ges då du registrerats 

på kursen. 
 
 
Välkommen till kursen! 
 

 


