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Hvad dating-apps kan gøre ved din smartphone 
Mobile anvendelse testet for sikkerhedshuller 
 
KØBENHAVN, Danmark 30.08.2016 – Næsten hver dag kommer der nye dating-apps til hurtige flirts 
eller til den store kærlighed på markedet. De downloadede adgangstilladelser åbner døren for stalking-
angreb, skadelig software og phishing-forsøg. Noget som de færreste brugere tænker på.  

Eksperterne fra netdating-eksperter.dk har analyseret 11 dating-apps til Android i Danmark for deres 
risikopotentiale, blandt andet Badoo, Tinder, Dating.dk, Single.dk, Zoosk og Lovoo. 

I fokus står alle de adgangstilladelser, som skal tildeles for at kunne bruge en app. Dette omfatter in-app-
køb, offentliggørelse af din bopæl eller adgang til fotos, kontakter og filer.  

Lurende farer ved dating-apps 

Brugerne af dating-apps ved nok ikke, at de, hvad angår sikkerhed, blotter sig totalt ved download, som 
de vigtigste resultater af analysen viser: 

 90 % af de testede dating-apps kan skaffe adgang til fotos og andre filer på smartphonen. 

 63 % af appene kan indsamle data om, hvor smartphonen befinder sig og kan dermed oprette en 

komplet bevægelsesprofil for brugeren inkl. bopæl, arbejdsgiver og hobbyer. 

 9 % af de undersøgte apps tillader sig endog at skaffe adgang til sms-kontakterne og kan dermed 

ikke kun læse brugerens sms’er, men også sende sms’er uden dennes viden. 

"Det er et tænkeligt scenarie, at der foretages uautoriserede sms-bestillinger via din 

smartphone. Og pludselig har du f.eks. et årsabonnement på kattemad, som du ikke har 

bestilt", advarer Margareta Lund fra netdating-eksperter.dk. 

Dating-apps fra klassiske partnerformidlinger som eDarling klarer sig bedst, hvad angår 

sikkerhed. Den kræver de færreste adgangstilladelser. 

Samlet undersøgelse: www.netdating-eksperter.dk/sikkerhedsrisiko-dating-apps.pdf 

Om www.netdating-eksperter.dk: "De danske netdating-eksperter" ser sig selv som en uafhængig 

observatør af det danske online datingmarked. Her kan partnersøgende finde testresultater om førende 

internetportaler og råd omkring flirten på internettet. Netdating-Eksperter Danmark hører til metaflake-

netværket. 
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