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Sentiment

POS: Minut 11 
 
”Det är ju fantastiskt. Och vi är också beroende ut av det. Vi 
måste se till att samla data och vi kan följa våra hojar oavsett 
om de snurrar i Sydafrika eller i Kalifornien eller Örkelljunga.” 

NEG: Minut 32 
 
”Och det jag vill säga, egentligen, det är ju också att vi kan ju 
kritisera. Man blir chockad varenda dag över saker och ting 
som uppstår i den här digitala svängen som är så 
antidemokratisk som man bara kan tänka sig.”

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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”Det är ju fantastiskt. Och vi är också 
beroende ut av det. Vi måste se till att samla 

data…”

” Man blir chockad varenda dag över 
saker och ting som uppstår i den här 

digitala svängen…”

MINUT
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”Vi behöver ha mycket 
komplexa frågor som ska 
lösas på väldigt kort tid”

”Det här är svårare, liksom att 
hjälpa oss stötta människor mer 

fysiskt genom att prata”
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Högt tempo: 249 ord/minut 
 
"Det är ju extremt stora utmaningar. Vi behöver ha mycket 
komplexa frågor som ska lösas på väldigt kort tid. Det är jag 
lite bekymrad över. Hur det ska gå till.” 

Lågt tempo: 175 ord/minut 
 
”Det här är svårare, liksom att hjälpa oss stötta människor mer 
fysiskt genom att prata. Men när man själv kan få sitta där och 
göra sin egen bedömning så går det snabbare in och blir inte 
lika laddat.”

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?

ACTIONABLE INSIGHTS FROM 
CONVERSATIONS | VOXO.AI

MÅNDAG 4 JULI KL 13:00 

Den moderna människan: 
uppkopplad, smart och effektiv



BRIGHT
ALMEDALEN 2022

ACTIONABLE INSIGHTS FROM 
CONVERSATIONS | VOXO.AITHE AI REPORT BY VOXO

Buzzwords
Hur många gånger nämndes trendord?

Wordcloud
Vilka ord och fraser var mest frekventa?
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