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AI-TEKNOLOGI I
VÄRLDSKLASS
Digitalisering, robotisering och
automatisering dominerar samtalen om
tillväxt i så gott som varje industri. Talets
gåva har tidigare setts som en konst snarare
än en vetenskap, och är en av de mer
komplexa förmågorna att skaffa sig.

Med en AI-teknologi som utvecklas i snabb
takt även kring tal, rörelsemönster och
synintryck, kan även mänskliga
uppträdanden analyseras, produceras och
förbättras på ett sätt som inte har varit
möjligt för bara fem år sedan.Tech-giganter,
forskare och start-ups har alla investerat
miljarder i att skapa robotar som mer eller
mindre kan tala som människor, och som nu
också kan förstå mänskligt tal och mänskliga
uttryck, med hög precision. Det har
bedrivits mer forskning på att förstå talet
och rösten de senaste fem åren än vad det
gjort under de tidigare 50 åren. Många
vetenskapliga ”sanningar” om det talande
ordet har visat sig felaktiga, men massor av
nya upptäckter har gjorts, och vi breddar
hela tiden våra insikter om det mänskliga
språket.

TEAMET
”Vår vision är att kombinera det bästa av två
världar. Vi vill ge alla möjligheten att bli
bättre talare”, säger Johan Sjöstrand, VD på
MySpeaker. Han fortsätter, ”Vi har
fantastiska människor i vårt team och hos
våra samarbetspartners som kommer att
skapa en ny global plattform för att förändra
det talade ordet.”

”En föreläsning är ett otroligt verktyg för att
skapa förändring om det används på rätt sätt.
Den kan förändra både personer och
organisationer i grunden. Därför är det ett
sant privilegium att få möjligheten att
utveckla den allra senaste tekniken i den ädla
konsten det är att förändra världen med ord”,
säger Galith Nadbornik, Chief Technologist,
och vinnare av ”Voice of Women in Tech”
2019.

”Det har varit fantastiskt att få jobba med
MySpeaker kring det här spännande och
snabbrörliga projektet”, säger Peter Sarlin,
VD på SILO AI. ”Att utveckla teknologi som
inte bara ligger i framkant, utan också är
någonting som alla kan och bör använda, är
verkligen ett nöje. Tillsammans med
MySpeaker så är vi på väg att hjälpa
människor att bli bättre på att uttrycka sig
själva.”

Utvecklingsarbetet leds av MySpeakers
styrelseordförande, André Noël Chaker,
prisbelönad talare som har år av
forskningserfarenhet inom fältet.

Chaker summerar det såhär, ”Vårt mål är att
skapa en plattform som både stödjer och
uppmuntrar föreläsare att nå nya höjder i att
övertyga, förändra och förstå. Vi välkomnar
alla som är intresserade av att vara med och
utveckla verktyg för bättre talande, och som
vill bygga ett community kring detta. Var
med och delta i vårt arbete.”

MYSPEAKER RHETORICH
MySpeaker utvecklar Rhetorich, AI-teknologi 
i världsklass, för att utveckla och förbättra
talarbranschen.

Testa beta-versionen på
www.myspeaker.se/rhetorich


