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Sammandrag 

Denna studie undersöker om sentimentet bland svenska Twitteranvändare kan vara en 

förutsägande faktor för förändringar av OMXS30. Studiens tillvägagångssätt är av kvantitat iv 

sort där ett datorprogram skapas, vars uppgift är att hämta samt analysera data i realtid rörande 

sentimentet på Twitter. Vi erhåller blandade resultat av sentimentets förmåga att förutsäga 

förändringar av OMXS30. Modellen presterar bäst vid fyra dagars förskjutning, där det finns 

indikationer vilka tyder på att det är möjligt att förutspå svenskt aktieindex. Men då data 

insamlats under begränsad period kan dessa resultats relevans diskuteras.   
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1. Inledning  

Investerare har alltid sökt möjligheter till onormal avkastning. Med onormal avkastning avses 

avkastning som överskrider förväntad avkastning (Fama, 1998). Tillvägagångssätten för att 

erhålla onormal avkastning är många till antalet, men vanligen görs analys av fundamentala 

eller tekniska faktorer. På senare tid har dock insamlande av annan typ av data blivit möjlig, 

vilket medfört att andra typer av analyser möjliggjorts. Exempel på denna typ av data går att 

finna i sociala nätverk och forum som Twitter och Facebook. Dessa källor generar stora 

mängder data, vanligen kallad för big data. Data från dessa källor kan analyseras med hjälp av 

textanalys. Då dessa nätverk är vida spridda kan data hämtad från källorna sägas representera 

den allmänna åsikten (Asur och Huberman, 2010). Textanalys kan bland annat åskådliggöra 

sentimentet, vilket vid representation av stort antal individer kan vara av praktisk nytta. Detta 

har i flertalet studier tagits vara på, Asur och Huberman (2010) visar i en studie på 

möjligheter att förutspå filmers försäljningsintäkter genom analys av data från Twitter. 

Chunara, Andrews och Brownstein (2012) använder Twitter i samband med utbrottet av 

kolera, efter jordbävningen på Haiti 2010, för estimering av smittans utbredning samt för 

spridning av information. Med hjälp av Twitter spreds officiell information, rörande 

spridningen av kolera, uppskattningsvis två veckor snabbare än vid traditionell distribution 

via myndigheter. Gross National Happiness Index (GNH) är ett mått för sentimentet vilket 

beräknas av Facebook genom sentimentanalys på vad över 160 miljoner människor skriver. 

Karabulut (2013) använder sig av GNH för att försöka förutsäga framtida avkastning på 

aktiemarknaden, vilket författaren även finner stöd för. Studien visar även att GNH 

signifikant förutsäger ökning av handelsvolymen. Genom att ta del av börsinformation som 

sprids via sociala medier, har nya informationskanaler skapats för investerare. Gilbert och 

Karahalios (2010) visar att samband existerar mellan den allmänna sinnesstämningen på 

Twitter och S&P 500-index. Även Bollen, Mao och Zeng (2010) visar samband mellan 

sinnesstämningen på Twitter och aktieindex, i denna studie Dow Jones Industrial Average 

(DJIA).  
Effektiva marknadshypotesen (EMH) bygger på antaganden om marknadens perfektion, 

vilket innebär att aktiekurser enbart drivs av nyheter. EMH:s vidare antaganden om 

marknadens rationalitet, omöjliggör erhållande av onormal avkastning, detta har dock varit ett 

problem att bevisa empiriskt (Alajbeg, Bubaš och Šonje, 2012). Senare studier har dock visat 

att människor inte alltid agerar rationellt och att marknadens brister till viss del beror på 

mänsklig felbarhet (Heukelom, 2014). Vi antar därför att det inte enbart är nyheter som 
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påverkar aktiekurser, utan även den allmänna sinnesstämningen har en påverkan.  

Syftet med denna uppsats är undersöka om det är möjligt att förutspå svenskt aktieindex med 

en analysmodell, vilken har sentimentet på Twitter som variabel. Syftet undersöks med hjälp 

av ett datorprogram, vilket skapas i samband med denna studie. Programmet används för att 

utföra insamlingen och analysen av den insamlade datamängden, vilken består av tweets som 

hämtas från Twitter. Då detta forskningsområde är relativt nytt finns det många hål i 

forskningen att fylla. Dagens existerande studier inom detta forskningsområde fokuserar 

främst på förutsägelser av amerikanska aktieindex. Vi finner det därför intressant att utföra en 

liknande studie på svenskt aktieindex. Genom att studera ett okänt område bidrar vi 

forskningsområdet med ny information och ett annorlunda tillvägagångssätt. 

Forskningsfrågan vi ämnar undersöka blir: kan sentimentanalys av Twitter förutsäga svenskt 

aktieindex?  

Denna studie är uppdelad i sex kapitel. Det andra kapitlet behandlar tidigare forskning som 

ligger till grund för vår forskningshypotes. I det tredje kapitlet, vilken behandlar studiens 

metod, kommer vi att förklara hur vi går tillväga för att undersöka våra forskningshypoteser. I 

det fjärde kapitlet presenteras resultaten och hur dessa analyseras i del fem. Den sjätte och 

avslutande delen innehåller studiens slutsatser och förslag till framtida studier.  
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2.Tidigare forskning  

Famas hypotes om effektiva marknader (EMH) förutsätter i sin starka form en marknad till 

stor del bestående av rationella vinstmaximerande aktörer, där all information återspeglas i 

priset (Fama,1995; Fama,1970). Enligt EMH är onormal avkastning under längre tid en 

omöjlighet, då ingen information finns tillgänglig som inte marknaden redan känner till. EMH 

har, trots sin särställning inom finansiell teori, varit ett problem att empiriskt bevisa (Alajbeg, 

Bubaš och Šonje, 2012). Daniel Kahneman och Amos Tversky (1979) lägger i samband med 

sin prospektteori grunden för behavioral economics. Prospektteorin hävdar att individer är 

mer villiga att ta risk för att undvika förlust, än att ta risk för att erhålla vinst (Kahneman and 

Tversky, 1979). Detta ligger till grund för det mänskliga beteende som skapar 

marknadsimperfektioner (Heukelom, 2014). Behavioral finance är delen av behavioral 

economics som behandlar finansiella marknader. Ricciardi och Simon (2000) menar att 

behavioral finance avser förklara och öka förståelsen för investerares handlingsmönster och 

nämner även de emotionella processerna och undersöker till vilken grad de påverkar 

beslutsprocessen. Teorin försöker att förklara vad, varför och hur processerna sker inom 

finansiering och investering från ett mänskligt perspektiv. Förklaringar till onormal 

avkastning behandlas i studier av bland annat Fischer Black (1986). Black anser att det som 

möjliggör trading på börsen är så kallat brus. Brus är ett stort antal små händelser som leder 

till marknadsimperfektioner och en delvis ineffektiv marknad. Det är detta brus, bestående av 

emotionella individer, som möjliggör vinster för börsens mer sofistikerade aktörer samt 

skapandet av onormal avkastning (Alajbeg, Bubaš och Šonje, 2012). Detta återspeglas i 

sentimentet på börsen, vilket gör det intressant med analys av sentimentet. Detta kallas för 

sentimentanalys och är en form av textanalys, vilket Tan (1999) menar är en process som 

behandlar text där avsikten är att extrahera viktig information samt mönster. Textanalys kan 

enligt Loughran och Mcdonald (2011) appliceras på ett stort antal områden, exempelvis 

psykologi, journalistik, politik och datavetenskap. Vid analys av text är det vanligt 

förekommande att en extern ordlista används, exempelvis Harvard’s General Inquirer, för att 

undersöka dess sinnesstämning (Loughran och Mcdonald, 2011). Vidare påstår författarna att 

vid textanalys inom finans är det vanligt med ordlistor som fokuserar på positiva samt 

negativa ord. Detta anses som nästa våg av ny kunskap, där informationen kan vara 

kommersiellt mycket värdefull (Tan, 1999).  
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På senare tid har antalet informationskällor ökat i betydande omfattning. Information som 

tidigare behövde gå via mellanhänder som banker och analyshus, kan mera nå investerare 

direkt. Med hjälp av Internet, och i synnerhet sociala medier, kan både investerare och företag 

dela information omgående med andra investerare och intressenter. Förekomsten av stora 

mängder ny information kan bland annat analyseras meddelande för meddelande, där relevant 

information ur de enskilda meddelandena tas ut. Vidare är det möjligt att söka igenom stora 

mängder meddelanden för att utröna om det finns mönster eller annan form av konsensus. Ett 

sätt att utföra detta är med hjälp av textanalys. Textanalys i kombination med internetbaserad 

data är en ny forskningsmetod vilket medför att det finns relativt få studier inom området.  

Ett område där studier inom textanalys ofta förekommer är politik, där framförallt opinionen 

undersöks och de erhållna resultaten är blandade Tumasjan et al. (2010); Gayo Avello, 

Metaxas och Mustafaraj (2011); O’Connor et al. (2010); Sang och Bos (2012); Franch (2012).  

Vidare använder Sakaki, Okazaki och Matsuo (2010) textanalys för att undersöka spridningen 

av sjukdomar och omfattningen av naturkatastrofer. Då jordbävningar är vanligt 

förekommande i Japan nyttjar de att Twitter är vida utbrett. Detta för att använda Twitter som 

informationskälla vid jordbävningar för att få uppfattning om dess utbredning. Studien visar 

att genom övervakning av Twitter upptäcks 96 procent av alla jordbävningar myndigheterna 

upptäcker. Den stora fördelen med Twitter är att information sprids betydligt snabbare än med 

traditionella metoder. En liknande studie har utförts av Chunara, Andrews och Brownstein 

(2012). De undersöker hur social media kan användas för att spåra och estimera mönster vid 

sjukdomsutbrott, men även för spridning av information. Data från sociala medier, däribland 

Twitter, kan ge snabbare uppskattning av sjukdomsutbrott och dess spridning. Deras 

undersökning, rörande kolerautbrottet på Haiti efter jordbävningen 2010, gjordes under de 

första 100 dagarna. Information var via Twitter officiell upp till två veckor tidigare än 

information från myndigheter.  

Textanalys används även inom finansområdet för att urskilja mönster. Detta för att försöka 

skapa metoder att förutse rörelser i enskilda aktier eller index. En studie av Schumaker och 

Chen (2009) analyserar finansrelaterade artiklar, där analysen sker utifrån ett antal valda ord, 

texter och bolagsnamn. Undersökningen involverar 9 211 finansiella artiklar och 10 259 042 

aktiekurser från S&P 500 under en period om fem veckor. Analysen används till försök av 

estimering av aktiekursen 20 minuter fram i tiden för en enskild aktie, vid publicering av en 

artikel. Även Wysocki (1999) gör en undersökning där han studerar internetbaserade 
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aktieforum. Han väljer de 50 mest omtalade företagen mellan januari och augusti 1998 och 

finner att de publicerade meddelandena förutsäger nästkommande dags handelsvolym samt 

onormal avkastning. Tetlock (2007) utgår från en kolumn i Wall Street Journal, vilken varje 

dag tar upp kortfattat innehåll om gårdagens aktiemarknad samt analyser om börsen. Genom 

analys av denna kolumn undersöker Tetlock interaktionen mellan medieinnehåll och rörelser 

på börsen. Tetlock finner att stor pessimism i media förutsäger tryck nedåt av marknaden och 

ovanligt hög eller låg pessimism förutsäger hög handelsvolym. Han finner även att dålig 

avkastning på marknaden leder till ökad pessimism i media. Dessa fynd påstår Tetlock tyder 

på att analys av innehållet i media fungerar som ett ombud för sentimentet hos investerare.  

Vad dessa studier har gemensamt är att de urskiljer mönster ur internetbaserad data. Beroende 

på vad som undersöks, kan dessa mönster appliceras vida. Exempelvis har forskare utfört 

textanalyser för att extrahera sentimentmönster, så kallad sentimentanalys. Med hjälp av 

sentimentanalyser har forskare visat att det som skrivs på sociala medier kan ses som 

“wisdom of crowds”. Det innebär att genom analys av stora mängder data kan en bild av den 

allmänna åsikten erhållas. Detta fenomen stärks av ett stort antal studier, vilka har lyckats 

förutspå olika händelser.  

Vidare används sentimentanalys inom finansområdet för att försöka förutspå aktieindex. Det 

har gjorts på grund av EMH:s begränsning, att enbart nyheter driver aktiepriser. Då individer 

inte är fullt rationella, påverkas de av sina känslor vid finansiella beslut. Genom analys av 

sentimentet på sociala medier tros rörelser i aktieindex vara möjliga att förutsäga. Bollen, 

Mao och Zeng (2010) undersöker om mätningar av det kollektiva humörstillståndet på 

twitterdata korrelerar med DJIA över tid. Författarna analyserar data med hjälp av två 

verktyg, OpinionFinder som mäter positiva kontra negativa humörstillstånd och Google-profil 

Mood States (GPOMS) vilken mäter stämningen i termer av sex dimensioner (Calm, Alert, 

Sure, Vital, Kind, och Happy). Författarnas resultat tyder på att noggrannheten hos DJIA 

förutsägelser kan förbättras avsevärt genom införandet av särskilda offentliga 

humörsdimensioner men inte andra. Författarna finner att deras modell, med en precision på 

87,6 procent, kan förutsäga dagliga upp- och nedgångar i stängningskursen för DJIA. Gilbert 

och Karahalios (2010) och Zhang et al. (2011) har utfört liknande studier. Det som skiljer 

deras studier från Bollen, Mao och Zeng (2010) är bland annat datainsamlingskälla och 

kategorisering av sentimentet. Även dessa två studier lyckas förutspå förändringar av 

aktieindex.  
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Ett annat undersökt område inom finans är förutsägande av avkastning. Karabulut (2013) 

undersöker om Facebooks GNH är ett bra mått på sentimentet hos investerare. GNH beräknas 

med hjälp av textanalys av känslor på ord delade av mer än 160 miljoner användare på 

Facebook. Karabulut finner att GNH kan förutsäga framtida avkastning på aktiemarknaden, 

oavsett tidigare volatilitet på aktiemarknaden, dagliga ekonomiska tillstånd eller turn-of-the- 

year effekten kontrolleras. Författaren finner även att GNH signifikant förutspår ökningar i 

handelsvolymen. Författaren finner dock inget stöd för hypotesen att GNH framför 

grundläggande information om makroekonomi. Även Antweiler och Frank (2004) försöker 

förutspå avkastning. De undersöker om antalet publicerade meddelanden eller innehållets 

"bullishness" är förutspående faktorer. Data till dessa studier hämtas från Yahoo! Finance och 

Raging Bull. Författarna finner att en stor ökning i antalet meddelanden förutspår negativ 

avkastning nästkommande dag samt tendenser till att oenighet ökar handelsvolymen. 

Slutligen finner författarna även att publicerade meddelanden hjälper förutspå volatilitet. 

Ranco et al. (2015) har, likt senast nämnda studie, funnit signifikans mellan volymen av 

analyserad data och onormal avkastning. Författarna finner dock låg korrelation mellan 

insamlad data och utvecklingen av de finansiella marknaderna.  

Eli Bartov et al. (2015) söker, till skillnad från tidigare nämnda studier, samband mellan 

analyserad data och en enskild aktie. Författarna undersöker om analys av den aggregerade 

opinionen av ett företags framtidsutsikter, gör det möjligt att förutse dess intäkter samt pris på 

dess aktie. Detta görs genom studier av Twitter-flöden dagarna före publicering av 

kvartalsrapporter.  

Trots det ringa antal studier inom forskningsområdet har forskare i flertalet studier lyckats 

förutspå aktieindex och avkastning genom att analysera data från bland annat sociala medier. 

Även då studierna utförs med olika tillvägagångssätt och med olika verktyg, har flera forskare 

erhållit positiva resultat. Detta stärker Narayanan och Shmatikov (2009) uppfattning, vilka 

påstår det är osannolikt att det finns ett bästa sätt att utföra en sentimentanalys, då olika typer 

av meningar uttrycker känslor och åsikter på olika sätt.  

2.1 Hypoteser 
 

Utifrån tidigare nämnda studier kommer vi fram till följande hypotes:  

 
Hypotes 1: Sentimentet på Twitter är en förutspående faktor av OMXS30  
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3. Metod  

3.1 Inledning 

 
Detta kapitel inleds med att förklara hur studien undersöker om samband existerar mellan 

svenskt aktieindex och sentimentvärdet på Twitter. Där insamlad data utgörs av tweets, vilka 

kategoriseras av dataprogrammet som negativa eller positiva och summeras. Samtidigt 

insamlas data om OMXS30:s rörelser, med dessa data görs en regressionsanalys. Därefter 

presenteras hur avkastningen för svenska aktieindex mäts och slutligen presenteras hur 

beräkning av sentimentvärdet på Twitter utförs.  

 

3.2 Regressionsanalys  

 
Eric Gilbert och Karrie Karahalios (2009) undersöker i sin studie hur känslor på 

aktierelaterade forum kan användas till att uppskatta framtida aktiekurser. Detta gör de med 

hjälp av Granger-kausalitet, då denna metod är avancerad och tidskrävande använder vi enkel 

linjär regression.      

y = α + βx + ε  

I vår modell avses följande: 

y: avkastning OMXS30  

α: intercept  

β: riktningskoefficient  

x: sentimentet på Twitter   

ε: felterm  

Med vår modell ser vi hur sentimentet på Twitter påverkar avkastningen på OMXS30.  

Detta samband kan även användas för att prognostisera olika utfall. Vid beräkningen av 

regressionsanalysen används avkastningen hos aktieindex som beroende variabel och 

sentimentet på Twitter som oberoende variabel. För att skapa jämförbara variabler undersöks 

om de dagliga förändringarna av de ackumulerade sentimentvärdena på Twitter förutsäger 
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den dagliga förändringen av aktieindex. Vidare används vid beräkning av regressionerna olika 

tidsförskjutningar, från en till sju dagar, för att se vid vilken tidsförskjutning högst 

förklaringsgrad föreligger. Regressionsanalyserna utförs för alla sju tidsförskjutningar på hela 

vårt insamlade datamaterial. Genom att analysera resultaten från regressionsanalyserna 

kommer slutsatsen om vilken tidsförskjutning som ger det bästa resultatet att dras. Den 

tidsförskjutning som ger det bästa resultatet undersöks därefter mer detaljerat. Detta i form av 

regressionsanalyser på respektive vecka data samlas in. På så vis undersöks om modellens 

prestationer varierar vecka för vecka eller om modellen håller en jämn nivå. Detta är av 

intresse då det kan hjälpa till att förklara varför modellen presterar som den gör. Exempelvis 

om modellen kontinuerligt förutsäger 50 procent av aktieavkastningen, då är det möjligt att 

dra en slutsats om att datamängden som samlas in är bra, men de tar inte upp allt som 

påverkar aktieavkastningen. Då är det möjligt att försöka öka insamlingen av data.  

 

Tabell 1: Förklaring av tidsförskjutningar  

 Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön 

Förändring av 
sentimentvärde 

X       

Vilken dag X-
värdet 

förutspår 

aktieavkastning 

 1 dags 
förskjutning 

2 dagars 
förskjutning 

3 dagars 
förskjutning 

4 dagars 
förskjutning 

5 dagars 
förskjutning 

6 dagars 
förskjutning 

 

Denna bild visar hur tidsförskjutningen mellan sentimentet på Twitter och aktieindex fungerar.  

Som tidigare nämnts, undersöks om de dagliga förändringarna av de ackumulerade 

sentimentvärdena på Twitter förutsäger den dagliga förändringen av aktieindex. Exempelvis, 

jämförs de ackumulerade sentimentvärdena mellan en söndag och måndag. Då erhålls ett 

värde X (i tabellen) som ska förutsäga aktieavkastningen för en specifik dag i framtiden. 

Beroende på vilken tidsförskjutning avsedd att undersöka förutsäger denna förändring en 

specifik dag i framtiden. Tabellen visar, för detta exempel, vilken dag X-värdet förutsäger. 

Om en dags förskjutning undersöks förutsäger måndagens X-värde tisdagens förändring av 

aktieindex. Om två dagars förskjutning undersöks förutsäger X-värdet istället förändringen av 

aktieindex för onsdagen och detta fortsätter på samma vis till och med sju dagars förskjutning.  
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3.3 Aktieavkastning  

 

3.3.1 Urval av aktieindex  

Av de tidigare studier vi har tagit del av, har de flesta ämnat förutsäga amerikanska 

aktieindex. Bristen på studier med syfte att förutsäga svenska aktieindex med analys av 

Twitter, leder därför till att OMXS30 valts i denna studie. Valet av OMXS30 som svenskt 

aktieindex baseras på att detta index, till skillnad från exempelvis det svenska aktieindexet 

OMXSPI, är möjligt att handla på börsen. Då denna studie avser att ligga till grund för ett nytt 

tillvägagångssätt gällande informationshämtning, är det fördelaktigt om det index som 

undersöks är möjligt att handla över börsen.  

3.3.2 Beräkning av aktieavkastning  

Sekundärdata rörande OMXS30 samlas in från Nasdaqs officiella webbplats. Mer specifikt 

hämtas OMXS30:s öppningskurs och stängningskurs för respektive dag. Vid utförande av 

regressionsanalyserna används OMXS30:s avkastning. Med aktieavkastning för OMXS30 

avses den procentuella förändringen av OMXS30 för respektive dag. Avkastningen beräknas 

enligt följande ekvation:  

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡 =
𝑆𝑡ä𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠𝑡 − Ö𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠𝑡

Ö𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠𝑡

 

3.4 Sentimentvärdet på Twitter  

 

3.4.1 Metodval  

För att undersöka sentimentvärdet på Twitter tillämpas innehållsanalys. Mer specifikt används 

sentimentanalys, vilket är innehållsanalys som undersöker sentimentet. Denna empiriska 

undersökning utgår från en kvantitativ metod och är explorativ till sin natur. Dess explorativa 

karaktär syftar till att samla in så mycket information som möjligt inom detta relativt nya och 

outforskade område.  

  

Bryman och Bell (2013) anser att innehållsanalys är en kvantitativ metod, vilket innebär 
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analys av dokument och texter. Metoden avser utifrån förutbestämda kategorier kvantifiera 

dokument systematiskt och replikerbart. Vidare påstår de att innehållsanalyser begränsas av 

de använda dokumenten, det vill säga analysens kvalité bygger på de analyserade 

dokumentenens kvalité. Scott (1990) rekommenderar att bedöma dokumenten utifrån tre olika 

kriterier. Dessa är autenticitet, trovärdighet och representativitet. Scott menar att de 

analyserade dokumenten ska vara det de utger sig för att vara, att de inte förfalskats eller 

förvrängts och att de är representativa för andra relevanta dokument.  

Vidare menar Bryman och Bell (2013) att design av en kodningsmanual där inget utrymme 

lämnats för en viss tolkning av skaparna är i princip en omöjlighet eftersom synen på kunskap 

som skaparna besitter utgår från specifika kulturer. Även att utifrån en innehållsanalys söka 

svar på varför-frågor är ett problem. För sådana frågeställningar krävs intervjuer med 

författarna till dokumenten för att förstå de bakomliggande motiven. Detta kan annars med 

hög sannolikhet medföra spekulationer kring motiven till dokumenten. Slutligen nämner 

Bryman och Bell kritiken metoden har fått, vilken påstår att innehållsanalytiska 

undersökningar är ateoretiska, vilket innebär att för mycket fokus läggs på det som går att 

mäta istället för det som är av teoretisk vikt. Detta är inte fallet för denna studie då det valda 

forskningsområdet valdes innan valet av metod. Bryman och Bell nämner även metodens 

starka egenskaper. Skaparna av en innehållsanalys kan enkelt redogöra för hur urvalet har 

gjorts och hur kodningsschemat utformas. Detta skapar goda möjligheter för vidareutveckling 

av forskningsområdet. På grund av detta anses innehållsanalytiska undersökningar som en 

objektiv analysmetod. En fördel innehållsanalytiska undersökningar innehar är att det 

undersökta inte influeras av forskarens närvaro och därför anses metoden som icke-reaktiv. 

Innehållsanalyser är även bra för att få information om sociala grupper, speciellt för grupper 

som det är svårt att få kontakt med.  

3.4.2 Datorstödd innehållsanalys  

Det är möjligt att göra innehållsanalys manuellt eller med hjälp av mjukvaruprogram (Wolfe 

et al., 1993). Datorstödd innehållsanalys innebär att mjukvaruprogram används för att 

underlätta analysen av text. Bryman och Bell (2013) berör några fördelar en datoriserad 

metod har gentemot manuell metod vid kategorisering av text. Vid manuell metod måste 

texten läsas och kodas för hand för att utvinna relevant information. Detta problem går att 

undvika genom användning av en datoriserad metod där allting sköts automatiskt av 

mjukvaran. Eftersom texterna som används vid en innehållsanalys oftast finns som 
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elektronisk upplaga skapar det goda möjligheter att använda dessa dokument för en 

innehållsanalys. En datoriserad metod möjliggör även en kvantitativ metod i större 

utsträckning då dessa analyser gå betydligt fortare. Kabanoff et al. (1995) menar att vid 

användandet av mjukvaruprogram kan elektroniska ordlistor och kodningsscheman skapas 

och bevaras. Utvecklaren kan även ge programmet tillgång till en ordbok som användaren kan 

skräddarsy efter egna krav eller genom att ge tillgång till en ny ordbok.  

Vidare menar Bryman och Bell (2013) att två huvudsakliga delar ingår i en innehållsanalys, 

dessa är designen på kodningsmanualen och kodningsschemat. Kodningsmanualen är 

instruktioner till de personer som ska analysera utvald data. Vid datorbaserad innehållsana lys 

finns det inkodat i programmet. Syftet med en kodningsmanual är att studien enkelt ska kunna 

återupprepas av andra forskare. I och med att vi har en datorbaserad innehållsanalys är det 

enkelt att utföra en identisk studie på andra dokument om vårt program används. 

Kodningsmanualen har även för avsikt att öka tillförlitligheten genom att vara transparent. 

Kodningsschemats syfte är att innehålla all information kring de undersökta variablerna.  

3.4.3 Urval  

3.4.3.1 Urval av källa  

Twitter är ett av de populäraste sociala medierna med 320 miljoner medlemmar vilka är 

aktiva varje månad (Twitter, 2016). En av de viktigaste orsakerna till att många investerare är 

aktiva på Twitter är därför att de senaste nyheterna sprids omedelbart på Twitter. Detta gör 

det möjligt för dem att göra en investering eller avsluta en investering för att göra vinst eller 

undvika förlust. Twitter är en mikroblogg som passar bra för att formulera sina åsikter och 

kommunicera med andra. Twitter har även ett användargränssnitt som många upplever 

bekvämt, framförallt traders. I denna studie används Twitter som informationskälla. Det görs 

mot bakgrund av tidigare studiers val av informationskälla, Twitters popularitet och den enkla 

möjligheten att ladda ner tweets från Twitter.  

3.4.3.2 Urval av personer  

Tidigare studier inom forskningsområdet har valt att hämta en andel av allt som skrivs på 

exempelvis Twitter. Exempelvis hämtar Bollen, Mao och Zeng (2010) en andel av allt som 

skrivs på Twitter, dock måste tweetsen uppfylla ett krav. Tweetsen måste innehålla fraserna “i 

feel”,“i am feeling” eller dylikt. Detta urval leder till att de enbart undersöker hur twittrarna 
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mår. I denna studie har dock urvalet begränsats till svenska användare som mestadels skriver 

om börsen på Twitter. Vi gör antagandet att de personer som är insatta inom denna affärsgren 

representerar alla individers uppfattning. Det finns skäl att tro att oerfarna aktiehandlare tar 

råd och lyssnar på skickliga, mer erfarna, investerare. Genom analys av dessa investerares 

tankar och åsikter, bör vi därför få en godtycklig helhetsbild av alla börsaktiva på den svenska 

marknaden. Valet av svenska användare görs då vi ska försöka förutsäga OMXS30. Till 

skillnad från Bollen, Mao och Zeng (2010) utför vi sentimentanalys på alla skrivna tweets av 

användarna vi följer. Detta medför att tweetsen även kommer att innehålla nyheter, event och 

dylikt. Det medför att vår variabel sentimentet på Twitter inte enbart kommer att innehålla 

användares känslor utan även exempelvis nyheter som påverkar aktieindex negativt eller 

positivt. Genom att analysera vad alla de användare vi följer skriver på Twitter tror vi att de 

lyckas skriva om det mesta som påverkar OMXS30. Två olika tweets innehållande lika till 

antalet positiva ord kommer att klassificeras till samma värde. Påverkan dessa två tweets har 

på OMXS30 kan dock variera. Om det däremot är en tweet vars påverkan på OMXS30 är 

större är det högst sannolikt att det är flera personer som skriver om detta på Twitter. På så vis 

kommer denna faktor att starkare påverka det ackumulerade sentimentvärdet. Då tidigare 

forskning nämner att även en del av aktiekurserna påverkas av nyheter är det troligt att vårt 

tillvägagångssätt bör kunna påvisa starka samband mellan aktieindex och sentimentvärdet.  

Vi skapar en användare på Twitter som används till nedladdningen av tweets. Vårt program 

laddar ner alla tweets som skrivs av de användare vi följer. Genom att följa alla svenska 

börsintresserade användare på Twitter vi hittar, är chanserna att få ett stort urval större då 

vissa användare kan vara väldigt inaktiva med att skriva inlägg på Twitter. Twitter fungerar så 

att det märker att vi följer en specifik målgrupp, i vårt fall svenska börsintresserade 

användare. Genom Twitters funktion för rekommendation av andra konton, vilken 

rekommenderar andra användare som är i samma målgrupp, hittar vi fler användare. På detta 

sätt hittar vi cirka 900 användare att följa. 

3.4.3.3 Urval av tidsperiod  

Programmet körs under perioden 29/03 2016 - 01/05 2016. För att undvika tweetmanipulering 

väljer vi att analysera data som sker i realtid. Detta medför dock att vi inte kan ladda ner 

tidigare skrivna tweets vilket begränsar vår tidshorisont. Vi anser att det är viktigare att ta 

hänsyn till tweetmanipuleringen då detta kan var en stor felkälla om studien använder 

historiska tweets. Tweetmanipulering innebär att användarna tar bort tidigare skrivna tweets. 
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Det kan exempelvis förekomma när användarna har delat med sig av sina tankar och åsikter 

som visade sig vara felaktiga. Det på grund av att hen vill framstå som en duktig analytiker. 

Det skulle troligtvis påverka resultat negativt då vi inte får den korrekta sinnesstämningen på 

Twitter. Då tidsperioden för datainsamling är begränsad kommer denna studie mestadels att 

ligga som underlag för framtida studier. Detta då inga starka slutsatser kan dras utifrån denna 

korta tidsperiod.  

3.4.4 Datainsamling  

Variabeln sinnesstämningen undersöks genom att skapa ett datorprogram skrivet i 

datorspråket Python 3.4. Datorprogrammet laddar ner tweets från Twitter för att därefter 

utföra en sentimentanalys på de insamlade tweetsen. 103 610 tweets samlas in under perioden 

29/03 2016 - 01/05 2016 för denna studie. Valet att skapa ett datorprogram som utför 

insamlingen och analys av tweets görs då ett stort antal tweets behöver samlas in samt 

analyseras för att studien ska få någon form av signifikans. Att manuellt utföra 

sentimentanalys av tusentals tweets per dag är i princip en omöjlighet. Programmet tar emot 

tweets från Twitter med hjälp av Application Programming Interface (API). En API är en 

uppsättning instruktioner som skapats för utvecklare att interagera med någon typ av teknik, i 

vårt fall med Twitter. Det är således teknologi som på ett ordnat sätt gör det möjligt att hämta 

och lämna data. Twitter har skapat en öppen API vilket tillåter externa utvecklare att utveckla 

teknik, i vårt fall vårt program, som är beroende av data på Twitter. Mer specifikt används 

Streaming API, vilket innebär att Twitter sänder data medan tweets skrivs i realtid. Vilka data 

Twitter ska sända bestäms utifrån våra valda krav. Vi väljer att Twitter enbart ska sända 

tweets från de användare vi följer. När programmet tar emot tweets börjar det att analysera 

dess text. Programmet sparar datamängden som mottagits, detta för att utföra vidare analyser. 

I den sparade filen ser vi följande information om varje tweet:  

1. Twittrarens id  

2. Innehåll  

3. Uppläggningstid  

4. Språk  

5. Tweetsens ackumulerat sentimentvärde  

3.4.5 Sentimentanalys  
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tidigare nämnda datorprogrammet innehåller två ordlistor, en med positivt och en med 

negativa laddade ord (Bing, Minqing och Junsheng, 2004). Den positiva ordlistan innehåller 

ord vilka har en positiv betydelse, exempelvis ordet bäst. Ett exempel på ett ord vars 

betydelse tolkas som negativ av ordlistorna är ordet förvärra. Dessa ordlistorna är skapade i 

det engelska språket, därav har dessa översätts med hjälp av Google Translate. Syftet med 

dessa ordlistor är att de ska kategorisera alla tweets ord som positiva eller negativa vilket 

krävs för att utföra sentimentanalysen för att på så vis erhålla den sentimentala känslan på 

Twitter. Programmet kommer att ta ett ord i taget från tweetsen, det utvalda ordet kommer att 

kontrolleras gentemot ordlistornas ord. Om det utvalda ordet är desamma som något ord från 

ordlistorna kommer tweeten att få ett värde för ordet. Om ordet tillhör den positiva ordlistan 

kommer ordet att få ett värde av ett. Om ordet däremot existerar i den negativa ordlistan 

kommer ordet värderas till minus ett. Existerar inte ordet i någon av ordlistorna får det värdet 

noll. Programmet kontrollerar tweetens alla ord på detta vis. När programmet kontrollerat 

tweetens alla ord kommer tweeten få ett värde som motsvaras av det ackumulerade värdet av 

alla dess ord. För att sentimentet på Twitter och aktieavkastningen skall bli jämförelsebara, 

har vi valt att fokusera på förändringen av det ackumulerade sentimentvärdet för varje dag. 

Vid beräkning av förändringen av det ackumulerade sentimentvärdet utgår vi oss av två olika 

förändringar. Tanken är att ett positivt ackumulerat sentimentvärde indikerar en kommande 

uppgång av OMXS30 och ett negativt ackumulerat sentimentvärde indikerar en kommande 

nedgång av OMXS30. De ackumulerade värdena är dock enbart positiva, förutom första 

dagen då antalet tweets var få. Detta trots att den negativa ordlistan innehåller mer än det 

dubbla antalet ord i jämförelse med den positiva. Detta medför att vi undersöker förändringen 

av de ackumulerade värdena. Vid beräkningen av förändringen av de ackumulerade 

sentimentvärdena startar vi med att beräkna Förändring 1.  

𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 1 =
𝐴𝑐𝑘. 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡2

− 𝐴𝑐𝑘. 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑡1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠𝑡1

 

I ekvationen står variabeln t för tid. Det betyder att det ackumulerade sentimentvärdet jämförs 

mellan en dag, dag t1, och nästa dag, dag t2. Genom att beräkna skillnaden mellan de 

ackumulerade sentimentvärdena för dag t1 och t2 erhålls ekvationens täljare. Genom att 

dividera täljaren med det totala antalet tweets som samlas in för dag t1 erhålls Förändring 1.  

Vidare görs beräkningen Förändring 2 då mönster i den analyserade datamängden tyder på att 

antalet tweets minskar under helgerna. Detta anses ha påverkan på resultatet, då det gör att 



 15 

helgdagar inte har samma möjlighet till lika stort ackumulerat värde som vardagarna. Detta 

medför exempelvis att skillnaden mellan en söndags och måndags alltid är positiv i vårt urval. 

Detta kan leda till att Förändring 1 ger en felaktig bild över hur sentimentet ser ut på Twitter. 

Genom att beräkna kvoten mellan det ackumulerade sentimentvärdet och det totala antalet 

tweets för respektive dag, för att därefter jämföra kvotvärdena för dagarna t1 och t2, undviker 

vi denna möjliga felkälla då vi jämför de ackumulerade värdenas procentsatser.  

𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 2 =
𝐴𝑐𝑘. 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠𝑡2

−
𝐴𝑐𝑘 .𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠𝑡1

 

Dessa två förändringsekvationer används tillsammans med avkastningen av OMXS30 vid 

regressionsanalyser. Således undersöks sambandet mellan Förändring 1 och 

aktieavkastningen och Förändring 2 och aktieavkastningen. Det ackumulerade 

sentimentvärdet beräknas för varje enskild dag. Beroende på tidsförskjutning ska det 

ackumulerade sentimentvärdet för en dag förutspå den dagliga förändringen av OMXS30 om 

X antal dagar. Varje ackumulerat sentimentvärde förutspår således en dags förändringen av 

OMXS30 om X antal dagar.  

3.4.6 Datorprogrammets svagheter  

För att utföra insamlingen av tweets på bästa möjliga sätt krävs det att programmet körs 

dygnet runt. Det händer att programmet avbryts, varför vet vi inte exakt. Det kan bero på att 

datorn tappar internetkopplingen vilket avbryter mottagandet av tweets. För att återuppta 

analysen krävs manuell start av programmet. Då krävs det att vi märker att programmet har 

avbrutits vilket medför att programmet kontrolleras ofta. Detta medför att alla tweets avsedda 

att hämtas inte blir inhämtade. Detta påverkar vårt ackumulerade sentimentvärde vilket i sin 

tur påverkar förändringen av det ackumulerade sentimentvärdet vilket används vid 

regressionsanalysen. 

En annan tänkbar felkälla i datamängden som använts i denna studie är spamtweets. 

Spamtweets kan exempelvis vara sponsrade tweets av Twitter som troligtvis kommer att 

tolkas som positiva av programmet eftersom dessa sponsrade inlägg oftast är reklam. Dessa 

tweets tolkas troligtvis som positiva då reklam ofta uttrycker hur bra olika produkter är. Att gå 

igenom alla insamlade tweets och utgallra spamtweets är en omöjlighet med tanke på 

mängden tweets och tidsbegränsningen. Detta medför att vissa tweets påverkar vår analys 

negativt.  
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Ytterligare en möjlig felkälla är ordlistorna programmet använder sig av. De använda 

ordlistorna i denna studie är skapade i det engelska språket och har översatts med Google 

Translate. I och med att ordlistorna inte är skapade för det svenska språket är det troligt att ord 

som svenskar använder sig av saknas. Att dessa ord saknas kan bero på översättning eller att 

orden inte existerar i det engelska språket. På grund av kulturella skillnader tror vi även att 

ord som tolkas positivt i det engelska språket kan tolkas annorlunda i det svenska språket. 

Därför anser vi att ordlistorna kan vara en felkälla i denna studie.  
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4. Resultat  

4.1 Regressioner och tidsförskjutningar 
 
I Tabell 2 och Tabell 3 presenteras resultaten för regressionsanalyserna. Tabell 2 visar 

resultaten för en till sju dagars tidsförskjutning mellan aktieavkastning och sentimentvärdet på 

Twitter med Förändring 1. Då förklaringsgraden är låg för samtliga tidsförskjutningar för 

Förändring 1 lyckas modellen förklara en låg andel av aktieavkastningen med hjälp av den 

oberoende variabeln sentimentvärdet på Twitter. Den låga andelen modellen lyckas förklarar 

är dock inte signifikant då p-värdena är höga för samtliga tidsförskjutningar. Det bästa resultat 

för Förändring 1 är sju dagars förskjutning mellan aktieavkastning och sentimentet på Twitter. 

Detta resultat indikerar dock inte på att ett samband existerar.  

Tabell 2: Regressionsresultat för Förändring 1  

Antal dagars 
förskjutning 

Observationer Koefficient R2 Medelfel p-värde T stat 

1 23 -0,012533624 0,001904548 0,011958725 0,843266074 -0,200179487 

2 23 0,016530312 0,006812873 0,012115454 0,708096774 0,379541481 

3 23 0,064515487 0,075704661 0,011880974 0,20385036 1,311491787 

4 23 0,013730701 0,003152239 0,012338464 0,799151257 0,2576943 

5 23 -0,020942283 0,009542081 0,012298855 0,657467818 -0,449793508 

6 22 -0,064462484 0,091399377 0,012040948 0,171467782 -1,4184045 

7 21 0,094111111 0,099192035 0,011532974 0,16435122 1,446435564 

 
Denna tabell visar resultaten från regressionsanalysen där Twittersentimentet är den oberoende variabeln och OMXS30:s aktieav kastning är den 

beroende variabeln. Tabellen visar resultaten för Twittersentimentet som 1-7 dagars förutsägande av OMXS30:s aktieavkastning.  
(p-värde < 0.01: ★★★, p-värde < 0.05: ★★, p-värde < 0.1: ★) 

 

 

Resultaten från regressionsanalyserna för Förändring 2 varierar i förhållande till Förändring 1. 

Exempelvis ökar indikationerna på att ett samband existerar för några av de olika 

tidsförskjutningarna medan indikationerna sjunker för andra tidsförskjutningar. Det starkaste 

resultatet ur regressionsanalysen för Förändring 2 återfinns vid fyra dagars tidsförskjutning. 

För denna tidsförskjutning kan ur tabellen avläsas en förklaringsgrad på 13,8 procent, vilket 

innebär att modellen förutspår 13,8 procent av aktieavkastningens förändringar. 

Förklaringsgraden för fyra dagars tidsförskjutning är modellens bästa resultat, vilket ger ett p-
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värde på cirka 0,08 vilket är signifikant på 10 procent signifikansnivå.  

Tabell 3: Regressionsresultat för Förändring 2 

Antal dagars 
förskjutning 

Observationer Koefficient R2 Medelfel p-värde t stat 

1 23 0,034877994 0,003707225 0,01194792 0,782566813 0,279537863 

2 23 0,047993673 0,00947788 0,012099189 0,658553941 0,448263281 

3 23 -0,134442824 0,075778999 0,011880497 0,203619456 -1,312188308 

4 23 0,207892896 0,138263135 0,011471865 0,080621094★ 1,835589277 

5 23 -0,150868147 0,042842879 0,012090334 0,343319974 -0,969521299 

6 22 -0,015262953 0,000549133 0,012628591 0,917557319 -0,104826926 

7 21 0,157585708 0,053046532 0,011824684 0,315180958 1,03167042 

 
Denna tabell visar resultaten från regressionsanalysen där Twittersentimentet är den oberoende variabeln och OMXS30:s aktieav kastning är den 

beroende variabeln. Tabellen visar resultaten för Twittersentimentet som 1-7 dagars förutsägande av OMXS30:s aktieavkastning.  
(p-värde < 0.01: ★★★, p-värde < 0.05: ★★, p-värde < 0.1: ★) 

 

 

Det kan konstateras att fyra dagar är den tidsförskjutning som ger bäst resultat vid 

regressionsanalys. Då detta resultat är signifikant, indikerar det att ett samband existerar 

mellan variablerna aktieavkastning och sentimentet på Twitter. Detta undersöker vi mer 

detaljerat i nästa avsnitt där regressionsanalyser utförs för respektive vecka där data samlats in 

för fyra dagars förskjutning.  

 

4.2 Fördjupning av fyra dagars förskjutning 

 
Tabell 4 visar resultaten från regressionsanalyserna när de utförs på respektive vecka för fyra 

dagars tidsförskjutning mellan aktieavkastning och sentimentet på Twitter. Det kan 

konstateras att modellens resultat varierar vecka för vecka. Vecka 2 lyckas modellen inte 

förutsäga aktieavkastningen med hjälp av sentimentet på Twitter. För denna vecka har 

modellen en förklaringsgrad på cirka 0,27 procent. Utöver detta är p-värdet för samma vecka 

över 0,93, vilket innebär att den låga andel modellen förklarar inte är signifikant. Vecka 3 är 

resultatet avsevärt bättre. Modellen lyckas förklara cirka 98,6 procent av aktieavkastningen 

med hjälp av sentimentet på Twitter. För denna vecka är p-värdet signifikant på 1 procent 
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signifikansnivån. Vecka 4 förutsäger modellen över 99 procent av förändringarna för 

aktieavkastningen. Även här med ett p-värde på 1 procent signifikansnivå. Vecka 5 är den 

sista veckan modellen lyckas förutsäga aktieavkastningen. Vecka 5 förutspår modellen cirka 

98 procent av aktieavkastningen med ett signifikant p-värde på 1 procent signifikansnivån. 

Slutligen, Vecka 6, förklarar modellen ca 70 procent av aktieavkastningen. Denna vecka är 

dock p-värdet inte signifikant vilket medför att den höga förklaringsgraden inte är av någon 

betydelse.  

Tabell 4: Regressionsresultat av Förändring 2 där sentimentvärdet på Twitter är fyra 

dagar förutspående av OMXS30 

Period Observationer Koefficient R2 Medelfel  p-värde t stat 

Vecka 2 5 -0,059184855 0,00269275 0,021506648 0,933959077 -0,09000035 

Vecka 3 5 0,335792471 0,986412013 0,001316695 0,000674996★★★ 14,75748132 

Vecka 4 5 1,839052085 0,992685706 0,001201527 0,000266074★★★ 20,17810132 

Vecka 5 5 0,325631362 0,979756398 0,001500665 0,001229926★★★ 12,04968753 

Vecka 6 3 -0,094227605 0,695328272 0,003087714 0,372248013 -1,51070222 

 
Denna tabell visar resultaten från regressionsanalysen där sentimentvärdet förutspår OMXS30 med fyra dagars förskjutning. Då 

insamlingen av tweets startar på en måndag innebär det att fyra dagars tidsförskjutning första förutsägelse är av en fredag. På grund av 
detta existerar inte Vecka 1 för fyra dagars tidsförskjutning.  

(p-värde < 0.01: ★★★, p-värde < 0.05: ★★, p-värde < 0.1: ★) 

 

Ur denna fördjupning för fyra dagars förskjutning kan det konstateras att modellens 

förutsägelser har blandade resultat. Modellen lyckas förutspå aktieavkastningen för tre av de 

fem veckorna data har samlats in. De övriga två veckorna presterar modellen dåligt. 
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5. Analys  

Det kan konstateras att modellen presterar bättre med Förändring 2 än med Förändring 1. 

Resultaten med Förändring 2 indikerar att det går att använda Twitter som prediktor för 

förändringar av OMXS30. Dock varierar resultatens signifikans vilket gör att modellen blir 

svåranvänd. Modellen bör vidareutvecklas för att försöka skapa kontinuerligt signifikanta 

resultat. Vi finner att Twitter är fyra dagar förutsägande av förändringar av OMXS30 med 

Förändring 2. Fyra dagars tidsförskjutning är ett resultat vilket överensstämmer med 

resultaten Bollen, Mao och Zeng (2010) erhåller, vilka finner att sentimentet på Twitter är tre 

till fyra dagar förutspående av DIJA. Även Mao et al. (2015) finner i deras studie liknande 

resultat. De ser att stämningen på Twitter förutsäger flertalet aktieindex, däribland Dow 

Jones, SP500, Russell 1000, Russell 2000, FTSE 100 och GPSTSE, där den förutsagda 

kursuppgången uppkommer inom en vecka. Att studiens resultat, rörande vilken 

tidsförskjutning bäst förklarar aktieavkastning, överensstämmer med tidigare studier stärker 

nödvändigtvis inte indikationerna att sentimentet på Twitter är fyra dagar förutsägande för 

aktieavkastningen för OMXS30. Då Bollen, Mao och Zeng (2010) undersöker sentimentet för 

amerikanskt aktieindex är det möjligt att tidsförskjutningen de finner förutsäger 

aktieavkastning inte stämmer överens med tidsförskjutningen för svenskt aktieindex. Även 

Bartov et al. (2015) finner i deras studie stöd för att aggregerad opinion kan fungera 

förutsägande. Slutsatser kring detta är svåra att dra då detta är ett nytt forskningsområde där 

studiens resultat inte kan jämföras med andra studier utförda på den svenska aktiemarknaden.  

 

Den enda faktor som förändras under insamlingsperioden i denna studie är datamängden. Det 

betyder att de tre veckor modellen presterar bra, är urvalet av tweets lyckat. Däremot är 

urvalet sämre för de övriga två veckorna. Relevansen i den insamlade datamängd kan variera 

vid särskilda händelser. Relevanta händelser som troligtvis har en positiv påverkan på 

sentimentet är exempelvis sammankomster hos Europeiska centralbanken eller Federal 

Reserve. Dock är det även möjligt att mindre relevanta händelser samlas in i datamängden. 

Det kan exempelvis vara stora sportevenemang, vilket troligtvis ger felaktigt avtryck i 

sentimentet. Genom att noggrant gå igenom datamängd och kontrollera hur de skiljer sig åt 

för respektive vecka tros det att en bättre insamlingsmetod kan skapas. Genom att förbättra 

insamlingen, på så vis att enbart rätt sorts tweets insamlas, bör modellen kunna prestera bra 

över en längre period.  
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Vidare vet vi inte hur stor del av datamängden som är nyheter och hur mycket som är 

sentiment, vilket gör att vi inte kan utröna hur stor del av rörelserna av OMXS30:s 

aktieavkastning som beror av ny information eller av sentimentet.  
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6. Slutsats och vidare forskning 

Ur erhållna resultat kan det uttolkas indikationer, vilka tyder på att sentimentet hos svenska 

twittrare kan förutsäga förändringar av OMXS30. Samtliga resultat från regressionsanalysen 

över hela perioden pekar på svaga samband. Detta står i kontrast till de starka samband de 

veckovisa resultaten vid fyra dagars förskjutning visar. Vid tolkning av dessa resultat bör det 

finnas i åtanke att studien utfördes under en kort tidsperiod. Detta medför resultat vilka, även 

vid signifikans, innehållsmässigt är av låg betydelse. Underliggande data är alltför begränsad 

för det ska vara möjligt att fastslå någon form av signifikanta mönster. Studien får ses som en 

form av pilotstudie, vilken ämnar till att ligga till grund för vidare studier samt visa exempel 

på hur information från dagens datagenererande samhälle kan användas.  

För vidare forskning är det av intresse att undersöka hur modellen presterar under en längre 

tidsperiod. Även att utveckla modellen och undersöka om det förbättrar resultaten, både på 

kort och på lång sikt. Genom att skapa en negativ och en positiv ordlista avsedd för det 

svenska språket och förbättra urvalet av datainsamlingen tror vi att modellen kan förbättras.  
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