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Sentiment

POS: Minut 39 
 
"Så jag tror det blir en viktig del ut av den. Att jobba med 
nyanlända svenskar, jobba med integrationen. Jag jobbade 
själv i Södertälje, med Södertälje Kommun och Skania 
framgångsrikt under många år, där man jobbar tillsammans i 
takt.” 

NEG: Minut 11 
 
”Rysslands ambitioner är att ha kontroll över Ukraina. Att se 
till att landet inte fungerar. Rysslands ambition är också att 
förändra. De grundläggande principen. De grundläggande 
reglerna.”

Sentimentanalys plockar upp när något har en 
negativ ton, som t.ex. en beskrivning av ett problem 
eller om något beskrivs som utmanande. Tvärtom 
plockar sentimentet upp något som positivt om man 
pratar om en lösning eller när något varit bra.
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”Att jobba med nyanlända svenskar, 
jobba med integrationen”

”Rysslands ambitioner är att 
ha kontroll över Ukraina”
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”Och sen så, den andra 
biten är att skapa 

långsiktiga spelregler.”

”Jag är extremt orolig för konsekvenserna i 
många utvecklingsländer”
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Högt tempo: 242 ord/minut 
 
"Liksom kompetensbristerna vi har just nu. Men också tänka 
till kring utbildningssystemet så att det är mycket mer 
demand-driven än output. Och sen så, den andra biten är, 
skapa långsiktiga, men det säger man ju alltid, men 
långsiktiga spelregler.” 

Lågt tempo: 110 ord/minut 
 
”Vissa kommer inte att klara sig. Vissa kommer att drabbas 
väldigt hårt. Jag är extremt orolig för konsekvenserna i många 
utvecklingsländer, till exempel där vi ser i dag miljoner 
människor, som faktiskt svälter.”

MINUT

Pace
Pace, eller hastighet, i en presentation kan vara hög 
om en talare t.ex. säger något inövat eller låg när 
man inleder en session. Pace i debatter är ofta hög 
mot slutet när tiden håller på att ta slut.
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Topics
Vilka ord stack ut från mängden i debatten?
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THE AI REPORT BY VOXO

Talking
Hur stor del av tiden spenderade deltagarna på att prata?
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Buzzwords
Hur många gånger nämndes trendord?

Wordcloud
Vilka ord och fraser var mest frekventa?
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