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Framtid.se beskriver cirka 2 000 olika yrken/sysselsättningar inom  
24 branscher. Ambitionen med Framtid.se är att ge en tydlig bild av 
alla möjligheter som finns på framtidens arbetsmarknad och de  
karriärvägar som leder dit. Framtid.se vill även sprida kunskap om 
vilka yrken och branscher som behöver bredare rekryteringsunderlag 
och de utbildningar som leder till det framtida drömjobbet!



Statistik för perioden januari–december 2021

Vem är det som besöker Framtid.se?

Trafik fördelat på region
Stockholm: 37% (25%)
Västra Götaland: 17% (17%)
Skåne: 13% (14%)
Övriga: 33%
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Fördelning över  
inkommande trafik*

Organisk trafik: 80,5%

Inlänkar: 2,8%

Direkt trafik: 16,4%

Social trafik: 0,2%

Övrigt: 0,1%

*Förklaring av begrepp

Organisk trafik: Opåverkad  
(ej betald) trafik från t ex. Google, där 
olika sökträffar leder till Framtid.se 

Direkt trafik: Besökare som angivit 
www.framtid.se direkt i webbläsaren

Inlänkar: Andra webbsidor som  
länkar till Framtid.se 

Social trafik: När trafiken kommer 
från sociala plattformar

Mobil:                64%
Dator:                34%
Surfplatta:         2%

  

Siffrorna inom parentes visar Sveriges 
befolkning, fördelad över regioner.  
Stockholms besökssiffror skiljer sig i 
förhållande till antal boende i regionen. 
Det är dock rimligt eftersom rörelser på 
arbetsmarknaden borde vara störst i 
Stockholmsområdet.

5,3 miljoner
besök

under 2021

6,23 
sidvisningar 

per besök
2,27 min
per besök

33 miljoner
sidvisningar
under 2021



Framtidsutveckling har arbetat i 29 år med att hjälpa unga vuxna och yrkesverksamma att göra väl under-

byggda val av studier och framtida yrke. Våra kanaler Framtid.se, GymnasieGuiden, YrkeshögskoleGuiden och 

FrågaSYV.se har flera miljoner besökare och läsare varje år som hittar rätt karriärväg inför framtiden.

Framtidsutveckling i siffror för år 2021
• Totalt 8,2 miljoner besökare och ca 43 miljoner sidvisningar på våra webbsidor under 2021
• Vi har producerat och distribuerat 120 000 adresserade kataloger med studie- och yrkesvägledning
• Våra vägledare har hittills besvarat över 27 000 vägledningsfrågor på FrågaSYV.se

Webbsida 
• Över 2 000 olika yrken, arbetsgivare och skolor
• 440 000 besök varje månad och ca 33 miljoner 
   sidvisningar per år.

Katalog
Skickas direkt hem till landets gymnasieväljare,  
deras föräldrar samt SYV i ca 120 000 exemplar.

Webbsida 
• På nätet sedan 1996 och fortfarande en av de största
   webbsidorna inför gymnasievalet.
• 100 000 besök varje månad och 6 miljoner sidvisningar per år.

Katalog
Skickas direkt hem till landets gymnasieväljare, deras  
föräldrar samt SYV i ca 120 000 exemplar.

Webbsida 
• Presenterar samtliga YH-utbildningar i Sverige.
• 41 000 besök varje månad och ca 1,9 miljoner sidvisningar 
   per år.
• 25–34 år (26%) • 35–44 år (15%) •  18–24 år (11%)

FragaSYV.se – Plattform för SYV, med eleven i centrumYHGuiden.se – 100% fokus på YH

Webbsida 
• Både publik webbsida med svar på vägledningsfrågor 
   och digitalt verktyg för SYV i enskild skola.
• Över 27 000 besvarade studie- och yrkesvägledningsfrågor.
• 100 000 besök varje månad och ca 2,1 miljoner  
   sidvisningar per år.

Framtid.se – Framtidens jobb och vägen dit GymnasieGuiden – Allt du behöver inför gymnasievalet 


