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Sammendrag 

 

 

Forord 

Ville du vist alle bildene, videoene og filene på smarttelefonen din til 

en fremmed person eller gitt ham/henne tillatelse til å sende eller lese 

SMS-meldinger fra smarttelefonen din? Hva med å gi en fremmed 

person tilgang til Facebook-kontoen din? Nei, det høres lite 

sannsynlig ut! 

Mange datingapper, som installeres med ett enkelt klikk, kan gjøre 

dette på smarttelefonen din. Og det er noe mange brukere ganske 

sikkert ikke er klar over. Noen av disse tilgangsrettighetene åpner 

dørene for phishing-forsøk, stalkingangrep eller skadelig 

programvare.  

Margareta Lund og teamet hos Den norske Nettdating-Eksperten 

ønsker deg god lesning! 

 

 

 

 11 norske apper ble testet. 

 Alarmerende mange apper 

skaffer seg tilgang til media på 

smarttelefonen din. 

 Apper fra 

partnerformidlingstjenester på 

nett var best i test. 
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Undersøkelse av det amerikanske  

markedet for datingapper: 

I begynnelsen av februar 2016 undersøkte Flexera risikoen knyttet 

til nettdatingapper på selskapets utstyr og BYOD-enheter. De 

fokuserte spesielt på datingapper for iOS-enheter som er 

tilgjengelige i Amerika. Selskapet så på risikoen ved å bruke 

flørteapper på utstyr som tilhører dem. Det viste seg at mange 

ansatte ikke er klar over sikkerhetsrisikoene. De bruker 

smarttelefoner, nettbrett og mobiler som hovedsaklig er ment for 

bruk i arbeidet til private formål, inkludert datingapper. 

Så hvordan er det med norske datingapper i denne 

anledning? 

Vi hos nettdating-eksperten tok for oss de 11 mest populære 

datingappene i Norge for Android-mobiler i august 2016 og analyserte 

dem med hensyn på tilgangsrettigheter. Valget av appene ble gjort ut 

i fra nedlastingsvolum, medlemstall, antall publiserte kommentarer og 

tilbakemeldinger fra brukerne. Vi unnlot bevisst å ta med datingapper 

som har en ren erotisk orientering. 

 

 

 

Prosentvis fordeling av de største 

datingappene i Norge 
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Dette er datingappene vi analyserte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 PlusMatch  En av de større portalene som retter seg mot seniorsegmentet. Datingsiden har rundt 25 000 aktuelle 

profiler. 

badoo Fokuserer på å «bli kjent med nye mennesker». Portalen har så langt over 239 millioner registreringer 

over hele verden. 

be2   En av de ledende datingsidene i Norge siden 2009. Portalen har over 330 000 medlemmer i Norge i dag. 

EliteSingles  En av de største tilbyderne av partnerformidling. Nettstedet har ca. 14 millioner medlemmer i 19 land. 

happn  En ren datingapp uten en vanlig nettsideutgave. Datingappen har 10 millioner brukere over hele verden 

og målsettingen er å finne igjen flørter man har gått glipp av. 

Lovoo  Denne datingappen har på kort tid klart å tiltrekke seg 8 millioner brukere. 

match.com  En av de eldste datingsidene i verden. Portalen har nesten 300 000 medlemmer i Norge. 

Møteplassen  Tusenvis av single har funnet kjærligheten på Møteplassen siden 2001. 

Sukker   Er en portal for å prate og bli kjent. Nettstedet har over 700 000 registrerte brukere. 

tinder   Quelques centaines de milliers d’usagers s’y connectent pour un flirt rapide. 

zoosk  Den største sosiale datingportalen. Nettstedet har 35 millioner aktive brukere på verdensbasis. 
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Dette er kriteriene vi fokuserte på: 

For disse 11 appene så vi på følgende tilgangsrettigheter som kreves 

for å kunne installere datingappene: Kjøp i appen, lokasjonsdeling, 

tilgang til kamera/mikrofon, SMS, bilder/media/filer, sosiale nettverk, 

bluetooth, annet. 

 

Nedenfor beskriver vi hva datingappene får tilgang til med disse 

tilgangsrettighetene. 

 

Resultatet av undersøkelsen av norske datingapper 

 

Grafen nedenfor viser en oppsummering av tilgangsrettighetene som 

de 11 datingappene vi undersøkte krevde: 
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Konklusjonen av undersøkelsen: 

 Alle appene vi testet, inkludert Lovoo, Badoo og Tinder, 

krevde alle tilgang til bilder, media og filer på 

smarttelefonen. 

 63 prosent av appene har tilgang til kameraet/mikrofonen 

samt lokasjonsdataene på smarttelefonen. 

 27 prosent av appene vi testet kan aktivere bluetooth og 

således dele dataene på smarttelefonen med andre 

enheter. 

 9 prosent av appene krever tilgang til å lese eller sende 

SMS eller tekstmeldinger. 

 

 

 

 

 

Vi kan ikke si om eller i hvilken grad datingappene benytter disse 

tilgangsrettighetene. Vi la derimot merke til at datingappene som 

tilbys av tradisjonelle datingtjenester, som f.eks.  

PARSHIP, krever færre kritiske tilgangsrettigheter enn gratisapper 

som Tinder eller Badoo. Vi er klar over at listen gir et overblikk 

over hvordan situasjonen er for datingappene for øyeblikket (pr. 

08/2016). 

Med en ny oppdatering av de nevnte appene kan det både ha blitt 

lagt til ytterligere krav om tilgangsrettigheter eller noen av de 

eksisterende kravene om tilgangsrettigheter kan ha blitt fjernet.  

Hva du kan gjøre for å unngå å oppgi for mange private 

opplysninger ved nettdating eller bruk av datingapper og for å 

kunne flørte på en trygg måte har vi forklart i en egen veiledning. 
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Betydningen og de mulige 

konsekvensene av hver 

tilgangsrettighet: 

1. Kjøp i appen 

En app kan oppfordre deg til å foreta et kjøp i appen, bl.a. for å få 

tilgang til andre funksjoner eller f.eks. et VIP-abonnement. 

 

2. Kontakter 

En app kan bruke kontaktene på en enhet. Det er også mulighet 

for at den kan lese eller endre kontaktene. 

 

3. Lokasjon 

En app kan bruke og videreformidle lokasjonsdataene til en enhet. 

Denne tilgangen kan blant annet omfatte muligheten til å: 
 

 bestemme omtrentlig hvor brukeren befinner seg 
(nettverksbasert).  

 bestemme nøyaktig hvor brukeren befinner seg (GPS og 
nettverksbasert). 

 kontrollere GPS-funksjonaliteten (på/av). 

 

 

 

 

4. SMS  

En app kan bruke SMS- eller MMS-funksjonen på en enhet, 

inkludert muligheten til å bruke tekst-, bilde- eller videomeldinger. 

Denne tilgangen kan blant annet omfatte muligheten til å: 

 
 motta SMS. 

 lese SMS eller MMS. 

 motta MMS, for eksempel bilder eller videoer. 

 redigere SMS- eller MMS-meldinger. 
 

 sende SMS (kan være gebyrpliktig. 

 

5. Kamera/mikrofon 

En app kan bruke kameraet og mikrofonen på en enhet. Denne 

tilgangen til kamera/mikrofon kan blant annet omfatte muligheten 

til å: 

 ta bilder og videoer. 

 ta opp samtaler. 
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6. Bilder/media/filer 

En app kan bruke data eller filer som er lagret på en enhet. Denne 
tilgangen kan blant annet omfatte muligheten til å: 

 lese innholdet på minnepinner og SD-kort. 

 endre eller slette innholdet på en minnepinne. 

 formatere minnepinner. 

 aktivere eller deaktivere eksternminnet. 

 

7. Minne 

En app kan bruke eller endre innhold som er lagret på en enhet. 

Denne tilgangen kan blant annet omfatte muligheten til å: 
 

 endre eller slette innholdet på en minnepinne.  
 lese innholdet på en minnepinne. 

 

8. Nettverksbygging på sosiale medier 

En app kan få tilgang til og dele informasjon på dine sosiale 

nettverk som f.eks. Facebook, Instagram, Twitter, osv. Denne 

tilgangen kan blant annet omfatte muligheten til å: 

 lese den sosiale strømmen (i noen sosiale nettverk). 

 skrive i den sosiale strømmen (i noen sosiale nettverk). 

9. Bluetooth  

En app kan aktivere bluetooth og således dele dataene på en 

enhet med andre enheter. Denne tilgangen kan blant annet 

omfatte muligheten til å: 
 endre Bluetooth-innstillingene. 

 opprette kontakt med andre Bluetooth-enheter. 

 

10. Annet 

En app kan bruke enhetsprodusentens egendefinerte innstillinger  

eller appspesifikke tilgangsrettigheter. Denne tilgangen kan blant  

annet omfatte muligheten til å: 

 
 hente data fra Internett. 

 opprette nettverkstilkoblinger. 

 utføre aktiviteter ved oppstart. 

 styre vibrasjonsalarmen. 

 deaktivere dvalemodus. 

 opprette nettverkstilkoblinger. 

 koble til og fra WLAN-forbindelser. 

 endre nettverksforbindelsen. 
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Om NETTDATING-EKSPERTEN.NO:  

NETTDATING-EKSPERTEN.NO er et gratis informasjonstilbud som omfatter  

følgende: 

 testing og evaluering av nettdatingtjeneste. 

 magasin med råd for nybegynnere og viderekomne. 

Mer enn 50 000 single fra Norge har siden 2012 funnet nettdatingstedet de 

bruker via denne portalen. Anbefalinger, intervjuer eller utdrag av 

testresultater som finnes på denne portalen har blitt publisert i pressen, TV- 

og radiosendinger. 

Om metaflake 

metaflake-nettverket med hovedkontor i Köln, Tyskland, samt kontorer i 

Wattwil og London, har 12 ansatte og foretar sammenligninger av 

datingnettsteder i 14 land.  


