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Sms-etikett:  

Tänk på det här innan du sms:ar med en dejt nästa gång 
Mobilen har förändrat vårt sätt att dejta på och för många singlar är det både enkelt och smidigt 

att kunna plocka upp mobilen för att slänga i väg ett sms till den person man dejtar. Men hur 

enkelt det än verkar att skriva ihop ett sms finns det ett par saker att tänka på innan du trycker 

på sändknappen, framförallt vad gäller innehåll och språk. Men också vem - du själv eller dejten 

som bör skicka iväg det första sms:et efter en lyckad dejt.  

 

Att sms:a med en dejt är för många singlar 

ett populärt och vanligt sätt att 

kommunicera på. Men om man vill göra ett 

bra intryck och träffa sin dejt igen gäller det 

att se upp, för att även det minsta stavfel och 

felformulering kan slå fel och resultera i att 

dejten tappar intresset. 41,6 procent av de 

svenska singlarna i den europeiska 

undersökningen LoveGeist* uppger att dålig 

stavning och att skicka ett sms som enbart 

innehåller ett ord är två av de vanor som bör 

undvikas i en sms-konversation. I undersökningen där 11 368 europeiska singlar har deltagit 

framkommer det även att felstavningar är extra känsligt i Tyskland, där drygt hälften (54 %) av alla 

singlar anger att dålig stavning inte är att rekommendera i ett sms. I vårt grannland Norge tycker 

singlarna däremot att internetförkortningar och akronymer som till exempel ROFL och LMAO (39,6 

%) är ännu värre än dålig stavning (29,4%).  

 

– Ett sms lämnar alltid utrymme för tolkning, det är svårt att undvika eftersom att man inte kan läsa 

varandras kroppsspråk och höra tonläge i rösten. Gillar man sin dejt och vill ses igen är det därför 

viktigt att lägga lite extra tid på att skriva ihop ett sms som visar vem man är och som känns 

genomtänkt, säger Linnea Molander dejtingexpert på Match.com.  

 

Undersökningen visar även att det finns en hel del koder att ta hänsyn till när det gäller 

avslutningsfrasen. ”Det var trevligt att ses. Puss” är enligt 28,6 procent av de svenska singlarna det 

tydligaste tecknet på att dejten vill ses igen. Faktum är att nästan alla de europeiska singlarna i 

undersökningen håller med svenskarna, förutom norrmännen som istället menar att: ”Det var 

trevligt att ses, (emoji)” mest tyder på att dejten vill ses igen.  

 

– När man dejtar är det viktigt att slipa på detaljerna. Även det mest oskyldiga ord kan äventyra ditt 

dejtande och det kan vara värt att tänka på om man är intresserad av en andra dejt, säger Leyla 

Öfwerström, PR-ansvarig på Match.com. 

 

Sten, sax och påse 

Att besluta vem som bär ansvaret att skicka iväg det första sms:et efter en lyckad dejt är en konst i 

sig. Fem procent av svenskarna ser det som sitt eget ansvar att skicka i väg det första sms:et, 22,5 
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procent tycker att det är upp till dejten. Betydligt fler män (9,1 %) än kvinnor (0,6 %) bland de 

svenska singlarna ser det som sitt ansvar att skicka det första sms:et efter en lyckad dejt. De 

italienska singlarna som deltagit i undersökningen är däremot lite mer handlingskraftiga. En 

fjärdedel (25,3 %) tar saken i egna händer och tar på sig ansvaret för att skicka det första sms:et 

medan något fler (31,8 %) lämnar det åt dejten.   

 

För mer information, kontakta gärna; 

Leyla Öfwerström, PR-ansvarig Match.com 

leyla.ofwerstrom@eu.match.com     

073-740 53 58 

*Fakta om LoveGeist 

LoveGeist – är den årliga europeiska referensstudien om singlar och dejting. Undersökningen genomfördes av 

TNS på uppdrag av Match.com från den 7 till 30 oktober 2013. 11 368 singlar mellan 18 och 65 år i åtta 

europeiska länder tillfrågades (Sverige, Norge, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Italien och 

Spanien). 1 000 svenskar har blivit intervjuade. Singlar definierades som personer som inte är i en engagerad 

relation, oberoende av civilstatus. Vid analysen har datan noga mätts för att reflektera kompositionen av 

antalet singlar per land utifrån ålder och kön. Vid beräkning av statistik på en europeisk nivå har ländernas 

storlek och invånarantal tagits i åtanke. 

 

Om Match.com 

Match.com grundades 1995 i USA och har funnits på den nordiska marknaden sedan 2002. Match.com finns i 

25 länder och erbjuder våra medlemmar det bästa sättet att träffa en dejt. I Sverige tar 20 000 medlemmar 

kontakt med varandra dagligen. Match.com Sverige, med kontor i centrala Stockholm, är en del av 

IAC/InterActiveCorp. IAC är en internationell marknadsledande koncern inom onlinebranschen som omfattar 

mer än 150 olika varumärken och produkter. För mer info besök www.match.se 
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Sammanställning av resultat från Love Geist  

1a: Person ansvarig för att skicka det första sms:et efter en lyckad första dejt.  

 

1b: När skickas det första sms:et efter en lyckad dejt 

Europa Total Tyskland Italien Sverige Frankrike Spanien Nederländerna Norge 

Direkt efter 
dejten. 8,3 % 4,2 % 13,0 % 6,3 % 10,3 % 9,7 % 4,2 % 6,0 % 

Inom 30 
minuter efter 
dejten.  10,6 % 6,3 % 17,0 % 8,1 % 9,3 % 13,5 % 9,1 % 5,3 % 

Inom 1 timme 
efter dejten.  12,9 % 10,8 % 15,6 % 9,8 %  18,6 % 9,1 % 15,0 % 4,3 % 

Mellan 1 och 
3 timmar 
efter dejten.  11,7 % 15,8 % 8,5 %  13,4 % 9,4 %  9,6 % 15,5 % 15,0 % 

Mellan 4 och 
6 timmar 
efter dejten.  2,8 %  3,2 % 3,2 % 3,2 % 2,0 % 2,3 % 3,4 % 4,1 % 

Mer än 6 
timmar efter 
dejten, men 
under 
samma dag.  3,7 % 6,5 % 3,0 % 2,0 % 1,8 % 1,8 % 5,8 % 5,4 % 

Dagen efter 31,1 % 30,6 % 28,8 % 38,1 % 26,9 % 36,7 % 26,0 % 37,0 % 

Efter 2-3 
dagar 3,5 % 2,6 % 1,5 % 4,9 % 4,3 % 5,7 % 2,0 % 3,3 % 

Efter 4-6 
dagar 0,3 % 0,2 % 0,4 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 

Inom en 
vecka 1,1 % 1,1 % 1,0 % 2,1 % 1,5 % 0,5 % 1,7 % 2,2 % 

Senare än en 
vecka 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,6 % 0,4 % 0,8 % 0,1 % 0,7 % 

Jag skulle 
inte ens 
kontakta min 
dejt via sms 13,7 % 18,5 % 7,8 % 11,4 % 15,3 % 10,0 % 16,8 % 16,3 % 

 

1c: Sms-vanor att undvika 

Europa Total Tyskland Italien Sverige Frankrike Spanien Nederländerna Norge 

Dålig stavning 48,0 % 54,0 % 43,4 % 41,6 % 45,2 % 48,0 % 50,1 % 29,4 % 

Endast ett ord i sms:et 34,8 % 34,6 % 33,1 % 41,6 % 31,2 % 38,4 % 36,0 % 38,8 % 

Internet förkortningar och 
akronymer som ROFL och 
LMAO.. 25,7 % 31,1 % 22,7 % 25,0 % 17,6 % 24,8 % 38,0 % 39,6 % 

Förkorta (som till exempel: 
How R u) 20,0 % 15,3 % 18,7 % 14,6 % 32,6 % 15,8 % 25,6 % 17,6 % 

xOxO / xxx 19,1 % 21,6 % 25,7 % 8,9 %  19,7 % 12,1 % 10,4 % 27,2 % 

Skicka sms två gånger i rad 
(och inte vänta på svar mellan 
de två sms:en) 15,4 % 18,1 % 15,6 % 14,5 % 14,9 % 9,8 % 23,2 % 19,7 % 

LOL 12,7 % 13,8 % 14,4 % 23,2 % 12,1 % 8,3 % 11,9 % 18,2 % 

Bilder av henne/honom via 
MMS 10,2 % 8,1 % 11,2 % 13,0 % 11,5 % 11,1 % 8,5 % 7,9 % 

Engelska ord 8,8 %  8,3 % 6,4 %  6,4 % 10,9 % 11,4 % 5,0 % 4,7 % 

Använda emojis och andra 
bilder (utöver smileys) 6,5 % 4,7 % 8,2 % 7,8 % 7,5 % 5,9 % 7,5 % 9,0 % 

Pussar 3,0 % 9,9 % -   -  -  -  -  -  

Använda flörtande emojis och 
smileys:-) 2,8 % 1,4 % 4,9 % 2,4 % 3,3 % 2,6 % 3,5 % 1,6 % 

 

 

Europa Total Tyskland Italien Sverige Frankrike Spanien Nederländerna Norge 

Jag 14,1 % 8,6 % 25,3 % 5,0 % 13,4 % 15,2 % 12,5 % 6,4 % 

Min dejt 26,8 % 27,3 % 31,8 % 22,5 % 26,6 % 23,2 % 24,5 % 23,0 % 

Det spelar ingen roll 59,1 % 64,1 % 42,9 % 72,5 % 60,0 % 61,6 % 63,0 % 70,7 % 
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1d: Sms efter en dejt som mest tyder på att han/hon vill träffa dig igen 

Europa Total Tyskland Italien Sverige Frankrike Spanien Nederländerna Norge 

Det var trevligt att ses. 
Puss. 28,7 % 22,5 % 34,1 % 28,6 % 33,3 % 29,7 % 25,5 % 17,4 % 

Det var trevligt att ses, 
xOxO 15,0 % 12,4 % 16,0 % 13,4 % 28,7 % 8,0 %  5,6 % 3,8 % 

Det var trevligt att ses 
(emoji) 14,3 % 16,0 % 12,1 % 18,1 % 10,1 % 15,4 % 18,7 % 28,9 % 

Det var trevligt att 
ses…… 13,0 % 14,8 % 16,7 % 3,3 % 13,1 % 10,1 % 9,0 %  5,4 % 

Det var trevligt att ses 
(utropstecken) 11,9 % 15,9 % 7,6 % 14,4 % 4,9 % 13,5 % 20,3 % 21,8 % 

Det var trevligt att ses, 
sötnos 11,4 % 9,9 % 9,1 % 19,9 % 6,0 % 18,1 % 15,7 % 16,9 % 

Det var trevligt att ses. 5,7 % 8,5 % 4,3 % 2,2 % 3,8 % 5,3 % 5,1 % 5,8 % 

 

1e: Sverige: Person ansvarig för att skicka det första sms:et efter en lyckad första dejt. 

Sverige   Total Man Kvinna 

Jag 5,0 % 9,1 %  0,6 % 

Min dejt 22,5 % 10,1 % 35,6 % 

Det spelar ingen roll 72,5 % 80,7 % 63,8 % 

 


