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Nu ska p-pillers inverkan på kvinnors
livskvalitet granskas
Fler unga kvinnor säger nej till p-piller – inte sällan på grund av upplevda bekymmer med nedstämdhet och minskad sexlust. Nu granskas p-pillers inverkan på kvinnors
livskvalitet i en stor studie.

Över en halv miljon kvinnor förskrevs p-piller 2013. Bland unga kvinnor mellan 15 och 24 år använder
drygt fyra av tio p-piller. Men användningen minskar. Jämfört med 2006 har andelen kvinnor som
hämtat ut p-piller sjunkit med sex procent, enligt Socialstyrelsens läkemedelsregister. Störst är
minskningen bland kvinnor 25–34 år, där andelen minskat med 13 procent.

– I min vänskapskrets minskar det också. Jag tror att folk är mer medvetna nu om att vi stoppar i oss
hormoner som inte ska vara i kroppen. Jag blev själv negativt påverkad av dem, säger 33-åriga
Alexandra Alegren i Stockholm.

En del kvinnor upplever att de mår dåligt av sina p-piller. Många tycker att p-piller påverkar humör, vikt
och sexlust. Men det finns få vetenskapliga studier som undersökt detta.

Outforskat område

– När det gäller allvarliga medicinska risker vet vi en hel del, men när det kommer till livskvalitet och
hur man känner sig vet vi nästan ingenting, säger Angelica Lindén Hirschberg, professor vid Karolinska
institutet.

Hon leder just nu en studie med 300 kvinnor för att bidra till mer kunskap på området.

– Det är jätteviktigt att undersöka eftersom den vanligaste orsaken till att man slutar med p-piller är just
upplevd nedstämdhet och minskad sexlust, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Under tre månader får hälften av kvinnorna p-piller och resten placebo. Samtidigt ska de rapportera om
symptom och upplevd livskvalitet.

P-pillret fyller 50 år i år. Att okunnigheten fortfarande är så stor kan tyckas märkligt, säger Angelica
Lindén Hirschberg.

– Med tanke på att uppemot 40 procent av unga kvinnor numera använder hormonella preparat, ibland
i decennier, är det angeläget att också titta på hur man kan påverkas allmänt av det, säger hon.

Inställning kan påverka

Hon framhåller att det inte alls är säkert att studien kommer att visa en negativ inverkan på
livskvaliteten.
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Effekter på humör

Det finns ytterst få studier om psykiska och sexuella symptom av p-piller.

Den kunskap som finns visar att de flesta mår oförändrat bra eller bättre på hormonella preventivmedel.

Negativa effekter på humör och sexlust är dock inte helt ovanliga biverkningar.

Omkring 15 procent rapporterar sexuella biverkningar.

Mellan 4 till 10 procent rapporterar försämring, av ångest och/eller depression.

Att förutse vilka som kommer att drabbas av biverkningar är svårt.

Det kan exempelvis bero på vilken fas i relationen kvinnan befinner sig i, underliggande psykisk ohälsa och
andra faktorer i omgivningen.

Källa: Läkemedelsverket (TT)

Blodpropp

Kombinerade p-piller som också innehåller östrogen har blodpropp som allvarlig men sällsynt biverkning.

De senaste tio åren har Läkemedelsverket fått in 21 rapporter om dödsfall som kan kopplas ihop med p-
piller.

Samma period fick myndigheten in 821 rapporter om olika slags biverkningar — 146 fall handlade om
blodpropp i lungan (lungemboli).

Varje år ansöker cirka 30 kvinnor om ersättning från Läkemedelsförsäkringen i fall som rör p-piller. De allra
flesta rör blodproppar.

Källor: Läkemedelsverket och Läkemedelsförsäkringen. (TT)

– Att ha en ofördelaktig föreställning om p-piller från början kan också påverka hur man mår. I vissa fall
kan kvinnor säkert påverkas negativt, men vi tror inte att det gäller generellt, säger Angelica Lindén
Hirschberg.

En del kvinnor väljer också bort p-piller eftersom de är rädda för allvarliga biverkningar som blodpropp.
De senaste tio åren har 21 kvinnor dött till följd av blodpropp i lungan vållad av p-piller, enligt
Läkemedelsverket.

– Det finns risker med p-piller, men upprepade och omfattande utvärderingar har visat att nyttan helt
klart överväger riskerna. Att vara gravid och gå igenom en förlossning eller en abort är inte heller
riskfritt, säger Viveca Odlind, gynekolog och professor vid Läkemedelsverket.

Få senaste nytt i din mobil – ladda ner Metros nyhetsapp 
för Iphone här (https://itunes.apple.com/se/app/metro-nyheter/id422841965?mt=8)
för Android här (https://play.google.com/store/apps/details?
id=mobi.mobiletech.apps.android.metro.se)

Få senaste nytt i din mobil – ladda ner Metros nyhetsapp 
för Iphone här (https://itunes.apple.com/se/app/metro-nyheter/id422841965?mt=8)
för Android här (https://play.google.com/store/apps/details?
id=mobi.mobiletech.apps.android.metro.se)

Läs om Metros regler för kommentering här (http://www.metro.se/om-metro/regler-for-kommentering-pa-metro-se/EVHnfz!LxbXftSF8Ln7A/)
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11-åringarnas kamp mot SVT: Rädda vårt geografiprogram
Femteklassarna försöker övertala Utbildningsradion att göra en tredje säsong av ett populärt läroprogram. 
(/nyheter/11-aringarnas-kamp-mot-svt-radda-vart-geografiprogram/EVHoai!XckV7NIepaWIU/)

3 kommentarer (/nyheter/11-aringarnas-kamp-mot-svt-radda-vart-geografiprogram/evhoai!xckv7niepawiu/#comments)

Flygpersonal skräckslagna av klotter och kastade av alla – fick sparken
Vägrade åka nånstans när de såg ett jättestort "BYE BYE" på underredet av flygplanet – 10 meter upp i luften.
(/nyheter/flygpersonal-skrackslagna-av-klotter-pa-planet-och-kastade-av-alla-fick-sparken/EVHoah!MRAHqdxKodMUk/)

3 kommentarer (/nyheter/flygpersonal-skrackslagna-av-klotter-pa-planet-och-kastade-av-alla-fick-sparken/evhoah!mrahqdxkodmuk/#comments)

Här tältar de på en lodrät bergvägg
Stupande och blank – den här klättringen är bland de svåraste i världen.
(/teknik/har-taltar-de-pa-en-lodrat-bergvagg/EVHoag!C0DtphvTXIGnU/)

Politikernas oro: Så kan jätteskrapan förstöra för Stockholm
Varnar för effekterna när 75 våningar höga skyskrapan byggs på Telefonplan.
(/stockholm/politikernas-oro-sa-kan-jatteskrapan-forstora-for-stockholm/EVHoag!U58nwtTZnTBWs/)

13 kommentarer (/stockholm/politikernas-oro-sa-kan-jatteskrapan-forstora-for-stockholm/evhoag!u58nwttzntbws/#comments)

De här flygbolagen är världens osäkraste
Världens säkraste – och osäkraste – flygbolag har listats. 
(/nyheter/de-har-flygbolagen-ar-varldens-osakraste/EVHoag!vtjKUkq42C1k/)

1 kommentar (/nyheter/de-har-flygbolagen-ar-varldens-osakraste/evhoag!vtjkukq42c1k/#comments)

Så vass blir nya böjda supermobilen från LG
Skarpare skärm och snabbare processor. Metro har känt på nya LG G Flex 2 på plats i Las Vegas.
(/teknik/sa-vass-blir-nya-bojda-supermobilen/EVHoae!9fYMdChyOTM/)

3 kommentarer (/teknik/sa-vass-blir-nya-bojda-supermobilen/evhoae!9fymdchyotm/#comments)

Däckad av däck Tappade 15 miljoner kr på gatan Gasfyllda valen punkterad
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Sju enkla knep – så lätt höjer vi debattklimatet
NINA ÅKESTAM: Jag är övertygad om att det bästa sättet att bli en bra debattör är att försöka bli en bättre lyssnare.
(/kolumner/sju-enkla-knep-sa-latt-hojer-vi-debattklimatet/EVHoai!3Qr0d3V3KjteE/)

Nu går rädslan och vreden till val
ALEXANDRA PASCALIDOU: Gott Nytt Valår, önskade mina grekiska vänner när vi firade nyår.
(/kolumner/nu-gar-radslan-och-vreden-till-val/EVHoai!gHbKuEi7tUlxw/)

1 kommentar (/kolumner/nu-gar-radslan-och-vreden-till-val/evhoai!ghbkuei7tulxw/#comments)

Nej, världen är inte alls farligare i dag
JOHAN NORBERG: De som säger att världen är farligare än någonsin behöver plocka upp en historiebok.
(/kolumner/nej-varlden-ar-inte-alls-farligare-i-dag/EVHoag!eUXzDfhqX8m0g/)

7 kommentarer (/kolumner/nej-varlden-ar-inte-alls-farligare-i-dag/evhoag!euxzdfhqx8m0g/#comments)

Här är orden som beskriver världen 2014
FRIDAH JÖNSSON: Supervalåret skapade en hel del nya ord och uttryck som fick fäste.
(/kolumner/fridah-jonsson-har-ar-orden-som-beskriver-varlden-2014/EVHoaa!sCOjuZ8YlA1g/)

9 kommentarer (/kolumner/fridah-jonsson-har-ar-orden-som-beskriver-varlden-2014/evhoaa!scojuz8yla1g/#comments)

Bara "bra nog" duger – du behöver inte vara perfekt
HILLEVI WAHL:  Det är fullkomlig idioti att göra någonting perfekt. Det är bara slöseri med kraft och resurser.
(/kolumner/bara-bra-nog-duger-du-behover-inte-vara-perfekt/EVHnlD!gdH8aMY1goVWw/)

3 kommentarer (/kolumner/bara-bra-nog-duger-du-behover-inte-vara-perfekt/evhnld!gdh8amy1govww/#comments)

Topp fem bästa feministiska händelserna 2014
NINA ÅKESTAM. "Faktum är att 2014 på många sätt har varit ett riktigt bra år."
(/kolumner/topp-fem-basta-feministiska-handelserna-2014/EVHnlB!7mJBXRcaOejh6/)

26 kommentarer (/kolumner/topp-fem-basta-feministiska-handelserna-2014/evhnlb!7mjbxrcaoejh6/#comments)

JUST NU: Anna Kinberg Batra vald till ny partiledare för
Moderaterna
På lördagens extrastämma höll Fredrik Reinfeldt sitt avskedstal.
(/nyheter/anna-kinberg-batra-vald-till-ny-partiledare-for-moderaterna/EVHoaj!3us6VoeXXhiAY/)

2 kommentarer (/nyheter/anna-kinberg-batra-vald-till-ny-partiledare-for-moderaterna/evhoaj!3us6voexxhiay/#comments)
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Deras vädjan: ”Hjälp oss att sy vantar till brännskadade koalorna”
Känner du någon som kan sy?
(/nyheter/deras-vadjan-hjalp-oss-att-sy-vantar-till-brannskadade-koalorna/EVHoaj!Jp2gNnLSXzydg/)

Här blir Tobias ”ägd” av Zlatan på Facebook
När Zlatan Ibrahimovic ger sig in i en auktion med fiskeprylar så gäller det att ha plånboken framme.
(/nyheter/har-blir-tobias-agd-av-zlatan-pa-facebook/EVHoaj!U4Oq5OchHh1I/)

1 kommentar (/nyheter/har-blir-tobias-agd-av-zlatan-pa-facebook/evhoaj!u4oq5ochhh1i/#comments)

Mannens ”panikångest” visade sig vara allvarlig hjärntumör
När en 37-årig man sökte vård för plötslig hjärtklappning och huvudvärk fick han höra att han hade panikångest .
(/nyheter/mannens-panikangest-visade-sig-vara-allvarlig-hjarntumor/EVHoaj!NS1Y9G7q5ri4c/)

2 kommentarer (/nyheter/mannens-panikangest-visade-sig-vara-allvarlig-hjarntumor/evhoaj!ns1y9g7q5ri4c/#comments)

Tågtrafik ställs in efter varningar – här blir stormen Egon som värst
Stormen Egon ställer till det på många håll i landet.
(/nyheter/tagtrafik-stalls-in-efter-varningar-har-blir-stormen-egon-som-varst/EVHoaj!ejjxdB5hp8M/)

3 kommentarer (/nyheter/tagtrafik-stalls-in-efter-varningar-har-blir-stormen-egon-som-varst/evhoaj!ejjxdb5hp8m/#comments)

Pappan och treårige sonen gömde sig i kylrum i fem timmar – överlevde
Pappan och hans treårige son befann sig i kosherbutiken när den stormades.
(/nyheter/pappan-och-trearige-sonen-gomde-sig-i-kylrum-i-fem-timmar-overlevde/EVHoaj!DoTfWKkrRPOE/)
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Kvinnan: Därför övergav jag hunden på tågstationen
Var tillsammans med sin 9-åringa dotter när hon lämnade honom. 
(/nyheter/kvinnan-darfor-overgav-jag-hunden-pa-tagstationen/EVHoai!2U31qEfxBNE5/)

6 kommentarer (/nyheter/kvinnan-darfor-overgav-jag-hunden-pa-tagstationen/evhoai!2u31qefxbne5/#comments)
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Arabiska skyltar i Ica-butik i
Dalarna (/nyheter/arabiska-
skyltar-i-ica-butik-i-
dalarna/EVHoai!YuZWQ7DWa
5E/)
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Kvinnan: Därför övergav jag
hunden på tågstationen
(/nyheter/kvinnan-darfor-
overgav-jag-hunden-pa-
tagstationen/EVHoai!2U31qEf
xBNE5/)

5 jan

"Den vänstrande
tvillingsystern" tillagd i
efterhand
5 januari Den perfekta hämndhistorien
är tyvärr inte så perfekt.
(/nyheter/den-vanstrande-
tvillingsystern-tillagd-i-
efterhand/EVHoae!VWTjOmKo13Yms/)

6 kommentarer (/nyheter/den-vanstrande-
tvillingsystern-tillagd-i-
efterhand/evhoae!vwtjomko13yms/#comments)

Viralgranskaren utsedd till
Årets folkbildare

MEST LÄST

MEST DELAT

 

 (http://www.metro.se/nyheter/viralgranskaren/)

Logga in

Senaste händelserna

Logga in på
Facebook för att se

vad dina vänner gör.

Här blir Tobias ägd av Zlatan
på Facebook
24 personer rekommenderar
detta.

Polis söker gisslantagarens
flickvän
En person rekommenderar
detta.

Mannens ”panikångest”
visade sig vara allvarlig
hjärntumör
35 personer rekommenderar
detta.

Facebooks sociala insticksprogram
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30 dec 2014

(/nyheter/viralgranskaren-
utsedd-till-arets-
folkbildare/EVHoae!T6Ig2D0
Mryh82/)

Nej, Facebook får inte
tillgång till allt i din
dator efter nyår
(/nyheter/nej-
facebook-far-inte-
tillgang-till-allt-i-din-
dator-efter-
nyar/EVHnlD!wioSXB1
HqWyw/)

11

22

33

Arabiska skyltar i Ica-butik i
Dalarna (/nyheter/arabiska-
skyltar-i-ica-butik-i-
dalarna/EVHoai!YuZWQ7DWa
5E/)

Le Pen: Folkomrösta för
dödsstraff (/nyheter/le-pen-
folkomrosta-for-
dodsstraff/EVHoah!kzHPozjA
NDvKA/)

Bombhot mot Göteborgs
moské (/nyheter/bombhot-
mot-goteborgs-
moske/Hdzoai!RS4XhXUyybV
QtB4D5wCoQ/)

Perfekta isbitarna kostar 50 kronor styck
Kan isen i glaset kosta mer än drinken? Ja, om du beställer den från Gläce Luxury Ice Company.  San Francisco-företaget har specialiserat sig på vad som ska vara den allra bästa och
exklusivaste formen av fruset vatten. För det får du betala 50 kronor – per isbit.  Företaget säger sig ha skapat en metod för att frysa is som inte smakar någonting. Perfekt för se alla
miljonärer...
(/nyheter/perfekta-isbitarna-kostar-50-kronor-styck/EVHoai!OhWSnulE1Ts/)

3 kommentarer (/nyheter/perfekta-isbitarna-kostar-50-kronor-styck/evhoai!ohwsnule1ts/#comments)

Cosby skämtade om våldtäktsdrink
Komikern skojade om anklagelserna om att han drogat och våldtagit kvinnor.
(/nyheter/cosby-skamtade-om-anklagelserna/Hdzoai!z@wp6mLwjGWElNtOnsSQ3Q/)

Känslan av att knäcka isen på studsmattan
Vissa videor ska kännas snarare än ses ... 
(/teknik/kanslan-av-att-bryta-isen-pa-studsmattan/EVHoah!sys1qB20DbxvQ/)

Helt däckad – därför är det farligt att pausa vid motorvägen
Klarade sig med lindriga skador efter jättedäcket.
(/udda/helt-dackad-darfor-ar-det-farligt-att-pausa-vid-motorvagen/EVHoah!H81DSHynmVEhY/)

KOMMENTERAT

▶

▶
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BBC:s moralpanik – bad om ursäkt för det här
Nu rasar nätet mot att programmet bad om ursäkt för Rita Oras urringning. ”Det är bara bröst” 
(/noje/bbcs-moralpanik-bad-om-ursakt-for-det-har/EVHoah!kIziwOK8u7fVA/)

13 kommentarer (/noje/bbcs-moralpanik-bad-om-ursakt-for-det-har/evhoah!kiziwok8u7fva/#comments)

Alla vill bli hussar och mattar till Kai
Lämnades med väska på tågstation – hundratals har hört av sig. 
(/nyheter/alla-vill-bli-hussar-och-mattar-till-kai/EVHoag!Sddoe9xijb8DM/)

6 jan

6 jan

Låt inte fler blommor
dö i ditt hem – här är
krukan som hjälper
dig
6 januari Har du svårt att hålla liv i
dina blommor? Nu kan du få hjälp
av ny teknik.
(/teknik/lat-inte-fler-blommor-do-i-
ditt-hem-har-ar-krukan-som-
hjalper-
dig/EVHoae!NpayJz6F4hmr2/)

Här är hörlurarna som tar din
puls i örat och gör så att du
springer rakt (/teknik/har-ar-
horlurarna-som-tar-din-puls-
i-orat-och-gor-sa-att-du-
springer-
rakt/EVHoae!rm3Ue6oekxo/)

Fattigt utbud när Sony och
Samsung intog scenen på
CES-mässan (/teknik/fattigt-
utbud-nar-sony-och-
samsung-intog-scenen-pa-
ces-
massan/EVHoaf!if4y6ptb4H1
FU/)

26 dec 2014

Varenda prick på nya
rymdbilden är en
stjärna – och prickarna
är över 100 miljoner...
7 januari Hubble-teleskopet har
under tre års tid tagit tusentals
fotografier, som nu satts ihop till e…
enorm bild. Och med bilden kan du
själv utforska vår granngalax
Andromeda – hemma framför
datorn. På himlavalvet är den en
fläck, visserligen sex gånger så stor
som månen men betydligt
ljussvagare och därmed svårare att
se. Med med sitt nya foto av en del
av Andromedagalaxen har...

(/jacks-internet/varenda-prick-pa-
nya-rymdbilden-ar-en-stjarna-och-
prickarna-ar-over-100-
miljoner/EVHoag!oYuiWnqnW0R5g/)

När slutade det vara
självklart att inte hurra
åt en mordbrand?
(/jacks-internet/nar-
slutade-det-vara-
sjalvklart-att-inte-
hurra-at-en-
mordbrand/EVHnlz!w7
5SBNy4pD076/)
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12 dec 2014 Klicka här – skriv
historia (/jacks-
internet/klicka-har-
skriv-
historia/EVHnll!ZrTrW
gB0gNUU/)

I går 15:02

I går 09:36

11 fakta om Fight club
som du inte kände till
I går 17:59 Specialeffekter för
sexscenerna och Edward Nortons
förvandling till Gollum – här är…
sakerna du inte visste om
kultfilmen!
(/teknik/11-spannande-fakta-om-
fight-club-som-du-inte-kande-
till/EVHoai!9oVGePZtwS3rM/)

Följ med bakom
rubrikerna på Reddit
(/teknik/folj-med-
bakom-rubrikerna-pa-
reddit/EVHoai!1MBaX6
RrXnNE/)

Nu hyllas norrmännen
på nätet - Är det här
världens roligaste
skämt? (/teknik/nu-
hyllas-norrmannen-pa-
natet-ar-det-har-
varldens-roligaste-
skamt/EVHoai!PpHlQAc
20P7Mk/)

Läs Metro som pdf
(/pdf/)

Dagens horoskop
(/trend/dagens-horoskop/ObjgbA!20_5421-45/)

13:59

13:57

13:30

SENASTE NYTT
Tillslag mot narkotikasmugglare
(/nyheter/tillslag-mot-
narkotikasmugglare/Hdzoaj!dmpiAP1tFQ50yo
WeSdH0A/)

Anna Kinberg Batra vald till ny partiledare för
Moderaterna (/nyheter/anna-kinberg-batra-
vald-till-ny-partiledare-for-
moderaterna/EVHoaj!3us6VoeXXhiAY/)

Deras vädjan: ”Hjälp oss att sy vantar till
brännskadade koalorna” (/nyheter/deras-
vadjan-hjalp-oss-att-sy-vantar-till-

LÄNKTIPS (HTTP://WWW.METRO.SE/LÄNKTIPS)

PDF (HTTP://WWW.METRO.SE/METRO-SOM-PDF/EVHMDX!IFIENDSKMFCG/)

Här kan du lämna nyhetstips direkt till redaktionen 

- Mejla nyhetstips till tipsa@metro.se (mailto:tipsa@metro.se) 
- Mejla webbredaktören (mailto:webb@metro.se) 

Är du mitt i en nyhetshändelse? 
Ta en bild till Metro och tjäna pengar med Scoopshot (http://www.scoopshot.se)

(/pdf/)
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Sök på metro.se  

12:43

12:27

brannskadade-
koalorna/EVHoaj!Jp2gNnLSXzydg/)

Bilden av Muhammed bärs i hjärtat
(/nyheter/bilden-av-muhammed-bars-i-
hjartat/Hdzoaj!Ro6ZJMJt4NQPZRY3pYMCoA/)

Misslyckad återvinning av raket
(/nyheter/misslyckad-atervinning-av-
raket/Hdzoaj!Lf1TIEQmz3v0P3OjhhF3DA/)

Visa fler...
(http://www.metro.se/nyheter/senastenytt/)
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Här är amerikanen som
hellre bor i Hongkong-

En sak är säker. Ger du i budgivning med
 @Ibra_official kommer du nog att förlora...
 metro.se/nyheter/har-bl… #Zlatan
 pic.twitter.com/6gvg8cXrwG

Metro Sverige 
@metrosverige

Visa foto

Finns det ett roligare sätt att leverera öl på än det 
här? metro.se/teknik/finns-d…
 pic.twitter.com/qhFHCYKpbZ

Metro Sverige 
@metrosverige

15m

46m

Tweets FöljFölj

Tweeta till @metrosverige

ANNONS

Söker ni bättre priser? Besök betterprices.seSöker ni bättre priser? Besök betterprices.se
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bornas hem än på lyxhotell
Har fått uppleva spartanska och mycket små rum:
"Han sänkte ner taket – och det var sängen!"
(/resor/amerikanen-kevin-lynch-bor-hellre-i-
hongkong-bornas-hem-an-pa-
hotell/EVHoaf!LWkOi7dbXERaE/)

Succésystrarna tar över
världen med vin och böcker
"Långa kontrakt är aldrig bra när man inte riktigt vet
vart man är på väg."  
(/metro-student/basta-och-samsta-i-
karriaren/EVHoah!THWCYdmOMf5sA/)
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(http://www.metro.se/studentmagazine/)

REACH FOR CHANGE
(HTTP://REACHFORCHANGE.ORG/SWEDEN)

LAGER
SÖDERTÄLJE

FINANCE CONTROLLER
GÖTEBORG

ÄR DU STUDENT OCH VILL JOBBA
MED REKLAMSORTERING?

UPPSALA

HR-OCH LÖNEADMINISTRATÖR
SÖKES TILL KONSULTUPPDRAG I

HELSINGBORGSKÅNE LÄN

WEBBUTVECKLARE TILL
FRAMGÅNGSRIKA LUNDALOGIK!

LUND
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En bättre värld för barn på
48 timmar
Här är Metros rapport från helgens Prototype
Change Summit.
(/nyheter/en-battre-varld-for-barn-pa-48-
timmar/EVHnky!8ZDEPGVF2tSS6/)

3 kommentarer (/nyheter/en-battre-varld-for-barn-pa-48-
timmar/evhnky!8zdepgvf2tss6/#comments)

Viktigt med stipendier
Antalet utländska studenter som söker sig till
svenska universitet ökade med 25 procent under…
förra läsåret, efter en tidigare svacka. (http://allastudier.se/artiklar/3245)

Söka jobb är ett arbete -
med rutiner och fritid
Hur kan jag motivera mig själv om jag varit
arbetslös länge och börjat tappa sugen? Idag sva…
Metrojobbs karriärexpert Nina Jansdotter på era
frågor.
(http://www.metrojobb.se/artikel/7888-söka-jobb-är-
ett-arbete-med-rutiner-och-fritid)

25% rabatt på valfri
väggdekoration
(/club-metro/25-rabatt-pa-valfri-
vaggdekoration/EVHnks!k3866wlF2tmfQ/)
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