
MÅNDAG 4 JULI KL 11:00 

Jakten på kompetens – företagens ansvar 
för att framtidssäkra Sverige

BRIGHT ALMEDALEN 2022

THE 

AI REPORT

ACTIONABLE INSIGHTS FROM 
CONVERSATIONS | VOXO.AI



BRIGHT

Sentiment

NEG: Minut 20 
 
”Hur gör vi inte felet? I skolan eller i företaget att ta död på den 
där nyfikenheten. Det ständiga lärandet, hur tar vi bort de här 
hindren i hinderbana som gör att ’Nej, men jag är färdig nu. 
Jag är ganska nöjd. Jag vill inte lära mig någonting.’” 

POS: Minut 22 
 
”Jag tycker du är helt rätt på det där. Och någonting som vi 
också märker i stora organisationer det är att det måste finnas 
en samsyn mellan styrelse hela vägen ner till linjen. För att vi 
har individer bland våra kunder som verkligen driver de här 
frågorna kring integration och kring att bredda.”

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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”För att vi har individer bland våra kunder 
som verkligen driver de här frågorna kring 

integration och kring att bredda”

”Nej, men jag är färdig nu. Jag 
är ganska nöjd. Jag vill inte lära 

mig någonting”
MINUT
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”Det handlar väldigt 
mycket om ledarskapet”

”Och det är ju innan en pandemi. 
Det är ju innan en talangkris.”
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Högt tempo: 221 ord/minut 
 
"Det handlar väldigt mycket om ledarskapet. Det handlar om 
att få en möjlighet, till, intern förflyttning, kunna växa internt 
på bolaget, kunna bli uppskattad för de presentationerna som 
man gör.” 

Lågt tempo: 195 ord/minut 
 
”Vilka vi är. Var vi vill se vad vi ska göra. Vilken resa vi är på 
och försöka vara attraktiva. Och det är ju innan en pandemi. 
Det är ju innan en talangkris. Det är ju alltid. Så det är 
ingenting som man börjar med nu.”

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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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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