
Den intelligenta välfärdsstaten

Den intelligenta välfärdsstaten använder data och
avancerade analyser för att utveckla nya metoder som
svarar på nya frågor. SAS Advanced Analytics säkrar ett
nära samarbete mellan samhällets resurser och behåller
på så sätt förutsättningarna för välfärd och tillväxt.



” SAS Institute utvecklar 
kraftfulla lösningar som hjälper 

dig att bättre tjäna allmänheten” ” SAS Institute hjälper dig att ta 
snabba beslut och avgörande 

åtgärder som är baserat på rätt data”

Digitalisering av offentliga tjänster

Digitalisering ökar effektiviteten både vad gäller
administration, inom särskilda yrkesområden och i
service till medborgarna. Intelligent användning av
data är en grund för förnyelse inom den offentliga
sektorn och säkrar kostnadseffektiva beslut på ett
väldokumenterat underlag.

Innovation och skalbarhet i den offentliga 
sektorn

Kvaliteten i den offentliga sektorn förbättras med
utveckling och användning av avancerade analytiska
verktyg och metoder förankrade i den politiska
kontexten. Lyckade, innovativa lösningar ska snabbt
kunna återanvändas i flera organisationer och branscher.



” SAS Institute stöder 
välinformerade beslut i alla 

kategorier av offentlig förvaltning” ” Med analytics fornyer SAS 
Institute en världsom är mer 

sammonhängande än någonsin”

Effektivitet i den offentliga sektorn

Nyckeln till högre effektivitet, färre fel och bättre
resursanvändning finns i de stora mängder data som
är tillgängliga idag. Detta är samtidigt grunden för att
kunna målinrikta insatsen på rätt ställen, liksom analys
som hjälper till att belysa de initiativ som fungerar
och vilka som måste styras upp. 

Riskbaserad övervakning och kontroll i 
den offentliga sektorn

Riskstyrning, differentiering och digitalisering av
kontrollinsats med data som grund för identifiering,
prioritering och uppföljning säkrar att kontrollresurser
används där behovet är som störst.



Den intelligenta välfärdsstaten

SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, 
business intelligence and data management software and 

services, SAS helps customers at more than 83,000 sites make 
better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving 
customers around the world THE POWER TO KNOW®.
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