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Sentiment

POS: Minut 16 
 
”När man liksom försöker prata med olika företagsledningar 
så har alla ett väldigt starkt medvetande långsiktigt om 
klimatfrågor.” 

NEG: Minut 18 
 
”Däremot är jag kanske lite mer orolig i ett europeiskt 
perspektiv. För där finns det dock industrier   som i det här 
läget känner att den här hastigheten som vi ska driva 
omställningen i kanske vi inte klarar. Och energi är ju inte bara 
Sverige. Det är ett helt system, så att säga.”

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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”…alla har ett väldigt starkt 
medvetande långsiktigt om 

klimatfrågor.”

”Och energi är ju inte bara 
Sverige. Det är ett helt 
system, så att säga”

MINUT
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”Den här frågan är top of 
mind på bolagsledningar runt 

om i hela världen”

”…det händer väldigt mycket nu 
inom de här områdena.”
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Högt tempo: 233 ord/minut 
 
"Det är inte bara vi, utan den här, den här frågan är liksom top 
of mind på bolagsledningar runt om i hela världen.” 

Lågt tempo: 174 ord/minut 
 
”Och man har tagit ut 3600 ton koldioxid i det projektet jämfört 
med att göra det på traditionellt sätt. Så det finns mycket, och 
det händer väldigt mycket nu inom de här områdena.”

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?

ALMEDALEN 2022
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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