
Hur APIer kan användas för att skapa stora affärsvärden.

APIer
Vad, hur, varför?



Application Programming Interface

Vad är ett API?

Har du hört någon prata om APIer och undrat vad det är? De senaste åren har användningen av APIer i digitala 

lösningar, produkter, tjänster och applikationer exploderat. Hos techjättar som Google, Facebook, Stripe, Ebay, Sales-

force med flera, så har APIer skapat nya intäktsströmmar och affärsområden. 

Servitören

Ett API jämförs ofta med en servitör på en restaurang, som kommunicerar och levererar ordrar mellan gästen och 

köket. Gästen (Användaren) beställer sin mat och servitören (APIet) går till köket och lämnar in beställningen i köket 

(Backend). När maten är tillagad och presenterad snyggt på en tallrik, tar servitören maten från köket till gästen. Enkelt 

beskrivet så arbetar ett API på samma sätt som servitören, som kommunicerar och levererar mellan två parter.

API är en förkortning för “application programming interface” 

och är, enkelt förklarat, kod som hjälper två mjukvaror att 

kommunicera med varandra, med andra ord en server och 

en klient. APIer fungerar som kommunikationskanal mellan 

dessa två parter och skickar förfrågningar och svar fram och 

tillbaka.

Det ger ett säkert och standardiserat sätt för applikationer 

att arbeta med varandra och leverera den information eller 

funktionalitet som krävs. Detta är perfekt för slutanvändaren 

(exempelvis användaren av en hemsida eller applikation) 

då APIer kan kommunicera mellan server och klient i bak-

grunden, utan att påverka användarupplevelsen negativt.
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Exempelcase

Genom att automatisera hämtning och verifiering av affärskritiska 

data, bland annat för KYC-processen, kan entreprenörer numera 

bli kunder på mindre än tio minuter digitalt. Ett lysande exempel på 

vad APIer kan göra för en digital affärsprocess!

Google Maps är en gratis kartbilds- och satelitfototjänst från Google, som täcker hela världen. Den tillhör världens mest 

använda och erbjuder användare med telefon, surfplatta eller dator att lokalisera sig, hitta vägbeskrivningar och följa 

sina rörelser. När Uber lanserade sin innovativa taxitjänst behövde man en karttjänst som visade användaren taxibilar
i närheten, dess avstånd till din plats samt uppgav i realtid när taxin skulle an-

lända. Valet föll på Google Maps API-tjänst. Teknologin används när en person slår 

in destinationen i Uber-appen och visar aktuell plats, destination och rutt, tillsam-

mans med uppskattningar av ankomsttider. Uber-förarens GPS-koordinatorer 

skickas mot Googles API, som returnerar en kartposition. Kartpositionen presenter-

as sedan för användaren av Ubers app.

Uber + Google Maps

Svea Bank

Svea Bank ville skapa en digital bank för entreprenörer, som var smidig och sömlös. 

Målet var tydligt: att förbättra vardagslivet för ägare av mindre företag, så att de kan 

fokusera mer på sin kärnverksamhet - och mindre på byråkrati, fysiska bankbesök 

och formulär.  Detta kunde skapas med hjälp av smarta API-lösningar!

Genom att automatisera datainsamling och verifiering gjorde 
vi KYC-processen snabb och enkel i den nya digitala företags-
banken. Med andra ord, inga fler formulär att fylla i eller långa 

perioder av bedömning och hantering!

Victor Ramström, VD

+
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Olika typer av APIer

REST eller SOAP?

I API-världen pratas det främst om två former av APIer - REST (Representational State Transfer) och SOAP (Simple 

Object Access Protocol) - som ofta jämförs mot varandra. REST anses i allmänhet vara ett bättre alternativ till SOAP 

eftersom det kräver att man skriver mindre kod för att slutföra uppgifter och följer en mindre styv struktur och logik än 

SOAP, vilket ger det en stor flexibilitet i jämförelse. Data är inte knutet till resurser eller metoder, så REST kan hantera 

flera typer av anrop, returnera olika dataformat och till och med ändras strukturellt med korrekt implementering av 

hypermedia. Denna flexibilitet gör det möjligt för utvecklare att bygga ett API som möter behoven hos olika kunder och 

leverantörer.

REST är inte heller begränsat till XML som format, vilket 

SOAP är. REST kan istället använda sig av XML, JSON 

eller andra format beroende på behov. Därför anses REST 

vara den mest moderna och utvecklarvänliga formen av 

API för tillfället.

JSON - XML - PROTOBUF

Svaren som ett API hämtar och levererar kan presenter-

as i olika dataformat. Några av de mest vanliga är JSON, 

XML och Protobuf. Vi går igenom dem kort!

JSON
JSON, eller ”JavaScript Object Notation”, är ett läsbart, 

språkoberoende format för struktur av data. Den används 

främst för att överföra data mellan en server och en
webbapplikation. JSON har ökat i popularitet de senaste åren av olika anledningar, men kanske främst för sin läsbarhet 

och relativt “lätta vikt”.

XML
XML, eller “extensible markup language”, är ett språk som kräver mer text vid kodning vilket gör det lite tyngre och 

försämrar läsbarheten. XML kräver även att en så kallad parser tolkar innehållet, för att kunna använda det. Detta gör 

att kodning med XML är något mer resurskrävande.

Protobuf
Protobuf, eller “protocol buffers”, är Googles språk- och plattformsneutrala, versionsoberoende utdragbara mekanism 

för serialisering av strukturerad data. Tänk XML, men mindre, snabbare och enklare. Du definierar hur du vill att dina 

data ska struktureras en gång, sedan kan du använda specialgenererad källkod för att enkelt skriva och läsa dina 

strukturerade data. Det negativa är dock att meddelanden i Protobuf inte är läsbart alls.
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Varför använda sig av APIer?

Det finns många fördelar med att både konsumera och tillhandahålla ett API. Den främsta anledningen? Genom att an-

sluta din applikation till resten av programvaruvärlden öppnar du upp nya möjligheter för organisationer, från nystartade 

företag till myndigheter, att skapa fantastiska saker! Några av de vanligaste fördelarna inkluderar;

• En förbättrad digital kundupplevelse, då APIerna kan göra mer arbete bakom kulisserna.

• Ökad innovation, en effektiv utvecklingsprocess och kortare tid att få ut produkter och tjänster på marknaden tack 

vare återanvändning av, samt öppenhet hos APIer.

• Effektivitet genom automatisering av "manuellt tunga "processer.

Allt detta hjälper organisationer bli konkurrenskraftiga, snabbrörliga och effektiva.

Affärsvärden i APIer

B2B Customer Onboarding

Use Cases

Cirka 60 procent av B2B-kunder överger onboarding-processer i digitala kanaler. De vanligaste anledningarna till att 

man hoppar av mitt i onboardingen eller signup-flödet är;

1. Onboardingen tar för lång tid.

2. Onboardingen innehåller för många steg.

3. Onboardingen kräver information som användaren inte vill ange.

Skillnaderna mellan kundens förväntningar, ofta hämtade från bra digitala flöden i B2C-sammanhang, och vad de flesta 

B2B företagen erbjuder är generellt väldigt stora. APIer kan hjälpa aktörer inom e-commerce för B2B, att skapa digitala 

flöden som är automatiserade och trygga.

Detta görs genom att hämta och verifiera affärskritisk 

information i bakgrunden. Exempel på data som kan 

hämtas automatiskt är firmatecknarrättigheter, 

arbetsställen för leveransadresser, finansiell 

information/kreditvärdighet, verkliga huvudmän, 

verksamhetsbeskrivning och mycket mer.

Lägg på en e-signeringslösning så har du ett 

onboardingflöde som går snabbt, kräver minimalt med 

manuell hantering och skapar en riktigt bra kund-

upplevelse!
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Varför använda sig av APIer?

AML Compliance & KYC
Enligt “The True Cost of AML” (2019) spenderar organisationer inom finans - ex. banker, kapitalförvaltningsföretag, 

försäkringsbolag etc. - i Nordamerika och Europa miljarder dollar varje år för att säkerställa compliance ur penningt-

vättsperspektiv. Mer än 50% av kostnaderna kopplade till compliance-arbete, oavsett företagets storlek eller typ, kom-

mer från manuellt arbete.

Ökade efterlevnadskrav har tyvärr för många organisationer haft en negativ inverkan på onboarding av nya kunder, 

då mer information krävs från kunden. Genom att nyttja teknologiska lösningar som APIer för compliance-arbetet i 

större utsträckning, minskar risken för bortfall och kostnaderna för manuellt arbete. Samtidigt förbättras konverterings-

frekvens, kundupplevelse och företagets resultat.
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Ovan exempelflöde visar hur APIer med företags- och personinformation kan bidra till digitala, automatiserade flöden 

för inledande KYC och AML-kontroller och som grund till att affärsbeslut. De gröna rutorna är APIer från Roaring, som 

innehåller aktuell data om personer och organisationer. Med hjälp av APIerna kan bolag tryggt och säkert bygga au-

tomatiserade processer som är sömlösa, smidiga och compliant. När data hämtas, verifieras och bedöms i bakgrunden, 

blir kundens upplevelse inte negativt påverkad, vilket snabbar på flödet för onboarding och minskar churn.



Om Roaring
Roaring grundades 2016 som ett resultat av att branscher kämpade för att kombinera en god kundupplevelse med 

ökade krav på regelefterlevnad. Lösningen? API: er för att samla in och verifiera information automatiskt, och på 

så sätt skapa flöden för olika affärsprocesser som var digitala, automatiserade, användarvänliga och compliant. 

Roaring är nu ett av de mest spännande och snabbast växande företagen i Norden när det gäller digitalisering och 

automatisering av arbetsflöden och processer.

Läs mer här!

https://roaring.io
http://www.roaring.io

