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API – Application Programming Interface

Et sett av definisjoner og metoder for å bygge og integrere 
programvare og tjenester 



API-økonomien

Tilgjengeliggjøring av egne data og digitale tjenester gjennom 
tilpassede API’er, for slik å kunne tjene penger på å la andre 
bygge merverdi på disse dataene



Et lite tilbakeblikk
• November 2000, eBay API

«Our new API has tremendous potential to revolutionize the way people do business on 
eBay ..., by openly providing the tools that developers need to create applications based 
on eBay technology, we believe eBay will eventually be tightly woven into many existing 
sites as well as future e-commerce ventures.»

• Juni 2006, Google Maps API gjøres tilgjengelig kun måneder etter at selve 
applikasjonene ble lansert

• August 2006, Facebook åpner sin utviklingsplattfom med REST baserte 
API’er. Twitter kommer med sine Rest API’er med støtte for både JSON og 
XML måneden etter



DNB publiserete tidligere i år  
API’er hvor API’et i seg selv er 
produktet, og dataene banken 
sitter på er råvaren.

https://www.dnbnyheter.no/dnb/na-apner-dnb-de-forste-api-ene-med-reelle-kundedata/

«Vi tar et stort steg inni fremtiden når vi åpner 
for at andre aktører kan bygge tjenester basert 
på våre data og for våre kunder»

Per Kristian Næss-Fladset,
Sjef for Open Banking i DNB 



Fra dokumentutveksling (EDI)

EDI API

... så får du
beholde meg som 

kunde

Kom og hent 
det du trenger

Send meg det 
jeg vil ha

... så blir du mere 
effektiv, du kan 

tilby nye tjenester, 
og mine data blir 
en inntektskilde

til data deling via API



Effektiv informasjonsdeling forutsetter at vi 
har samhandlingsevne, dvs. interoperabilitet

EIF = European Interoperability Framework (2017-versjon)



GDPR artikkel 20
1. Den registrerte skal ha rett til å motta personopplysninger om seg selv som 

vedkommende har gitt til en behandlingsansvarlig, i et strukturert, alminnelig 
anvendt og maskinlesbart format og skal ha rett til å overføre nevnte 
opplysninger til en annen behandlingsansvarlig uten at den 
behandlingsansvarlige som personopplysningene er gitt til, hindrer dette, 
dersom 
a) behandlingen er basert på̊ samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a) 

eller artikkel 9 nr. 2 bokstav a) eller en avtale i henhold til artikkel 6 nr. 1 
bokstav b), og 

b) behandlingen utføres automatisk. 

2. Når den registrerte utøver sin rett til dataportabilitet i henhold til nr. 1, skal 
vedkommende, når det er teknisk mulig, ha rett til å få overført 
personopplysningene direkte fra en behandlingsansvarlig til en annen. 

3. Utøvelse av rettigheten nevnt i nr. 1 i denne artikkel berører ikke artikkel 17. 
Nevnte rettighet får ikke anvendelse på ̊behandling som er nødvendig for å 
utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet 
som den behandlingsansvarlige er pålagt. 

4. Rettigheten nevnt i nr. 1 skal ikke ha negativ innvirkning på ̊andres rettigheter 
og friheter. 

GDPR Artikkel 6.1 a):

Behandlingen er bare lovlig dersom … den registrerte har samtykket til 
behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål, 



Integrasjonen av fornybar energi, mer aktive 
strømforbrukere og tettere samarbeid i Norden og 
Europa, gjør det mer komplekst å holde 
kraftsystemet i balanse. Fifty er et sentral 
virkemiddel for å utvikle nødvendige digitale 
løsninger for å sikre balanseringen av det nordiske 
kraftsystemet.
Pressemelding fra Statnett februar 2018

Fifty

NBM legger de juridiske og regulatoriske 
premissene – Fifty standardiserer de semantiske 
og tekniske løsningene (API’ene)



API’ene er en 
strategisk ressurs 
som må planlegges, 
styres og forvaltes

MuleSoft: API Strategy essentials



Verdiskapningen 
skjer gjennom 
tilgang og 
gjenbruk

Felles datakatalog



Deling av data stiller krav til 
felles forståelse av den 
informasjon som blir gjort 
tilgjengelig

Data Management Body of Knowledge
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Takk for oppmerksomheten


