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𝐶𝐴𝑅(0, 1) värden, används därefter i en regressionsmodell där bland annat retweets 

och följarmängd fungerar som förklarande variabler medan sentiment och olika 
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1 INTRODUKTION 

Nord Koreas ledare Kim Jong Un konstaterade nyligen att han har en ”knapp på sitt arbetsbord 
för att avfyra kärnvapen när som helst”. Kan någon från hans utmattade och hungersnödda regim 
snälla informera honom att jag också har en knapp för att avfyra kärnvapen, men att min knapp 
är större, och att min knapp faktiskt fungerar! [egen översättning] (Trump 2018) 

Frågeställningen i denna avhandling är: Hur kan inflytelserika twitteranvändare 

påverka aktiemarknaden? För att besvara denna frågeställning utför jag en 

händelsestudie i vilken effekten av Donald Trumps tweets på den amerikanska 

aktiemarknaden undersöks.  

Det är en universellt accepterad sanning att världen förändras konstant framför våra 

ögon. Ett av de spännande sätten som världen ändrats under 2000-talet är hur 

kommunikation drivs. Istället för trådtelefoner och tidningar har vi snabbchattar och 

sociala medier. Istället för finansiella tidskrifter och nyheter har vi webbforum och 

mikroblogginlägg. Även om den gamla världen ännu existerar och är av stor betydelse, 

har den moderna världen accelererat till alldeles nya hastigheter. Ett spännande 

delområde av denna acceleration kan åskådas då den finansiella världen börjar närma 

sig världen av sociala medier, vilket i sin tur skapar ett helt nytt slaggs spelbräde för 

placerare; ett spelbräde där reglerna ännu långt är oklara. 

I början av 2000-talet skulle det ha varit svårt att inse att investerare aktivt kan delta i 

nyhetskanaler och webbforum avsedda för att diskutera investeringar och 

placeringsstrategier. Till exempel finns det kretsar på webbplattformen Twitter1, som är 

hängivna till att diskutera och förmedla nyheter angående företag och deras aktier. Bland 

annat används hashtaggen2 #earnings för att markera diskussion angående finansiella 

nyheter, och tecknet $ som följs av aktiens symbol (eng. ticker) för att markera vilken 

aktie som diskuteras.  

Det blir intressant att se vad dessa nya sätt att delta i finansmarknader leder till. Dock 

finns det redan flera intresseväckande exempel om hur investerare samlats ihop på 

sociala medier och lyckats åstadkomma betydliga effekter på kapitalmarknaden. Ett av 

de främsta exemplen är plattformen Reddit och företaget GameStops aktie. 

 
1 Twitter är en mikrobloggningsplattform där användare skriver inlägg på högst 280 tecken som kallas för 

tweets, vilka i sin tur markeras med ett eller flera teman. I denna avhandling används inlägg synonymt till 

en tweet.  

2 Hashtag är jargong skapad av Twitter som används för att markera ett visst tema. I praktiken fungerar det 

genom att skriva ut tecknet # som följs av temat utan mellanslag. 
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Webbplattformen Reddit är en interaktiv nyhetssida där användare skapar nyhetsrum 

(eng. subbreddit), skriver innehåll i dessa nyhetsrum och röstar över kvaliteten av 

innehåll. Ett av dessa nyhetsrum, r/wallstreetbets, som är inriktat för icke-professionella 

investerare (eng. retail investors), startade en diskussion år 2019 över företaget 

GameStops aktie. Enligt teorin som framfördes var aktien djupt undervärderad. Teorin 

blev alltmer populär och flera deltagare på nyhetsrummet placerade i aktien ända tills 

GameStops aktiekurs drastiskt började växa under slutet av år 2020. I början av 2021 

hade aktien blivit ett unikt fenomen med slutresultatet att aktiekursen ökade med över 

10 000 procent från sitt lägsta pris 2019 till sitt högsta pris under januari 2021. (Yahoo 

Finance 2021; Davies 2021) 

1.1 Problemområde 

Icke-professionella investerare har ofta antagits vara av låg betydelse inom finansiell 

ekonomi på grund av ett flertal av olika orsaker. För det första har icke-professionella 

investerare inte tillräckligt med kapital för att kunna agera som inflytelserika aktörer på 

marknaden. För det andra är icke-professionella investerare både begränsade med tid de 

kan lägga ner på att förvalta sin egendom och av mängden information de kan utnyttja i 

sina placeringsstrategier. Slutligen drabbas icke-professionella investerare även av 

problem när de aggregeras ihop på marknaden. Icke-professionella investerare saknar 

riktning och anordning, vilket leder till att deras gemensamma effekt på marknaden 

förblir liten och obetydlig. Kombination av dessa problem har typiskt lett till att icke-

professionella investerare väljer att sammanslå (eng. pool) sina pengar genom finansiella 

institut och därmed endast agera indirekt på marknaden. Således har det varit lätt att 

anta i finansiell ekonomi att icke-professionella investerare är marknadstagare (eng. 

market takers) och bullerinvesterare (eng. noise investors) vars enda funktion är att 

skapa prisvolatilitet och volym på marknader. I dagens läge, med konstant utveckling 

inom informationstekniksbranschen och sociala medier, är det dock möjligt att dessa 

antaganden om icke-professionella investerare inte längre stämmer. Härnäst diskuterar 

jag denna problematik inom kontexten av Twitter.  

Två element gör Twitter till en intressant informationskälla. För det första är flödet av 

nyheter oavbrutet, det vill säga att nyhetsflöden varar dygnet runt i hela världen vilket 

tillåter konsumenter att omedelbart agera på nyheter. Istället för att vänta på att en 

nyhetsartikel skrivs en eller två dagar efter händelsen, kan konsumenten läsa om det 

direkt på Twitter och samtidigt delta i diskussion över händelsens möjliga ekonomiska 

effekt. För det andra kan twitteranvändare följa (eng. follow) andra användare och dela 
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(eng. retweet) deras inlägg till sina egna följare. Typiskt blir tweets från användare som 

visat både insikt och kunnighet inom olika ämnesområden delade. Effekten av detta blir 

att vissa twitteranvändare samlar på sig stora mängder följare och blir inflytelserika 

användare vars inlägg läses av miljontals följare och blir delade till ännu fler läsare. 

Sedan dess lanseringen 2006 har Twitter vuxit och blivit allt mer populärt. I dagens läge 

uppskattas Twitter ha över 145 miljoner dagliga användare som skriver över 500 

miljoner tweets varje dag (Brandwatch 2020). Enligt tidskriften New York Times, var 

Twitter redan år 2016 världens mest följda nyhetskälla under valdagen i USA, med över 

40 miljoner inlägg under en dag endast relaterade till valet (Isaac & Ember 2016). 

Mängden information, nyheter och åsikter som förmedlas på plattformen dygnet runt 

utan uppehåll är enorm. Bland alla dessa miljontals tweets finns ett brett sortiment av 

nyheter, analyser och åsikter som användare skriver och delar med sig. Dessa 

meddelanden bär med sig sentiment, antingen positivt eller negativt, vilket i sin tur kan 

användas som indikatorer för den aggregerade sentimentnivån i ett helt land eller 

ekonomiskt område. Vissa dagar kan vara präglade av dåliga nyheter och negativa 

åsikter, medan andra dagar kan vara fyllda med optimism och goda framtidssyner. 

Studier har redan visat att det finns samband mellan sentimentnivå och avkastningar av 

enskilda aktier samt samband mellan mängden inlägg och handelsvolym (Sprenger et al. 

2014; Duztan & Tas 2020). Detta twitterfenomen, det vill säga fenomenet där tweets kan 

ha en värdeskapande eller -förstörande effekt på aktier, har även visat sig vara större för 

användare som är mer inflytelserika. Studien gjord av Yang, Mo och Liu (2015) visar att 

nyckelpersoner, som visats innehava kunskap om olika ämnen, inom vissa twitterkretsar 

har en större påverkan än andra användare inom samma kretsar. 

En trend som också blivit alltmer vanlig är att kändisar, företag och andra människor 

som uppträder i allmänheten har börjat använda Twitter som sin kanal för att 

kommunicera med sina anhängare. Bland de tio mest följda twitteranvändarna hittas 

världsledare, musiker, sportstjärnor, tv-stjärnor och till och med andra sociala 

mediesidor som tillsammans har samlat på sig över 950 miljoner följare (Friendfollow 

2021). När dessa användare skriver på Twitter, blir deras inlägg omedelbart lästa av en 

bred publik runt om i världen.  

Då det gäller världsledare och politiker använder en stor del redan Twitter som en kanal 

för kommunikation. Som exempel använder alla G7-ländernas ledare, förutom Angela 

Merkel, Twitter för att förmedla information och åsikter till allmänheten (Rufai & Bunce, 

2020). Dessutom utgör världsledare en intressant användargrupp på Twitter, eftersom 
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deras åsikter och tankar långt kan styra politiken och beslutsfattandet i ett land. På så 

sätt är det möjligt att deras inlägg för med sig värdefull information angående ett lands 

ekonomiska framtid. 

Sammanfattningsvis leder trenderna från senaste åren och resultat från tidigare studier 

till intresseväckande frågeställningar om hur djup inverkan sociala medier har på den 

moderna finansvärlden och om det finns individer som med korta mikroblogginlägg kan 

skapa prissvängar på aktiemarknaden. 

1.2 Syfte 

Frågeställningen som besvaras i denna avhandling lyder som följande: Hur kan 

inflytelserika twitteranvändare påverka aktiemarknaden? Avhandlingens fokus är att 

närmare undersöka de specifika elementen som är av betydelse för twitterfenomenet 

genom att närmare undersöka hur retweets, följarmängd och ifall en tweet blivit raderad 

har en betydande inverkan på twitterfenomenet. Således är syftet med denna avhandling 

att bidra till forskningstemat om hurdan effekt medier har på aktiemarknaden; eller 

närmare sagt, subgenren av hur sociala medier påverkar aktiemarknaden.  

1.2.1 Forskningsfokus 

Mediernas roll i finansvärlden som en forskningsbransch är ett väl utforskat ämne där 

effekten av olika typers nyheter som publiceras har studerats noggrant. Ett exempel som 

fått mycket uppmärksamhet är produktåterkallelser och nyheterna som skrivs relaterade 

till den effekt som detta har på ett företags aktiepris (Jarrel & Peltzman 1985). På grund 

av denna forskningsbransch som visar att nyheter som publiceras om företag påverkar 

dess aktie, blir uppgiften i dagens läge att hantera samma problemområde inom 

kontexten av sociala medier.  

Twitterfenomenet som undersöks i denna avhandling har redan fått mycket 

uppmärksamhet som följd av att Donald Trump under sin presidentperiod 

kommunicerade aktivt med allmänheten genom sitt Twitterkonto (Brans & Scholtens 

2020; Born, Myers & Clark 2017; Ajjoub, Walker & Zhao 2020). Hittills har dock 

studierna långt koncentrerat sig på att undersöka varken Trumps inlägg har en effekt på 

aktiemarknaden eller inte, medan min avhandling har fokus på vilka element av tweets 

som leder till en signifikant reaktion på aktiemarknaden. Vid denna tidpunkt har jag inte 

hittat tidigare studier som koncentrerat sig på dessa element av twitterfenomenet i 

utförandet av en liknande undersökning. 
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Det är dock nämnvärt att eftersom Trumps twitterkonto lades ner 8.1.2021 innebär det 

att Trumps twittereffekt inte är ett pågående fenomen, utan istället ett historiskt exempel 

på fenomenet. Forskning och djupare förståelse av detta fenomen är dock viktigt, för 

Trump är inte den första och antagligen inte den sista inflytelserika användaren av 

sociala medier. I dagens läge utgör dock Trump ett av de främsta exemplen för att 

utforska twitterfenomenet, som är orsaken varför Trump valts som forskningsmål i 

denna avhandling.  

1.2.2 Avgränsningar 

Det finns flera världsledare och inflytelserika individer som använder Twitter som en 

kommunikationskanal. Således kunde denna avhandling utvidgas till ett antal olika 

forskningskandidater. Oberoende av detta avgränsas forskningsmålet till att endast 

inkludera Donald Trump på grund av två orsaker.  

Den första orsaken är att avhandlingens omfattning måste begränsas till en rimlig storlek 

som kan utföras effektivt inom en begränsad tidsram. Den andra orsaken är 

datatillgänglighet. Det är möjligt att använda Twitter API mjukvaran för att utnyttja ett 

brett sortiment av twitterdata, men att få tillgång till denna mjukvara är varken snabbt 

eller enkelt. Å andra sidan när det gäller Donald Trump finns det detaljerad twitterdata 

som gjorts tillgängligt för allmänheten på olika sidor som upprätthålls privat. Således 

väljer jag att begränsa min omfattning till att endast beröra Donald Trump. 

1.3 Arbetets fortsatta upplägg 

I följande del av avhandlingen kartlägger jag mediernas roll och påverkan över 

aktiemarknaden samt olika finansiella teorier som är av betydelse för avhandlingens 

argumentation. Därefter introducerar jag ett antal tidigare undersökningar med 

jämförbara metoder och frågeställningar till min avhandling. Sedan presenterar jag mitt 

datasampel samt olika avgränsningar som gjorts till datan. Därnäst utvecklar jag 

metoden som jag använder för att besvara min frågeställning varefter resultaten 

presenteras och diskuteras. Avslutningsvis avrundar jag min avhandling genom en 

analyserad slutsats och genom att jämföra dem med tidigare undersökningar. 
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2 MEDIA OCH AKTIEMARKNADEN 

Jag börjar med att diskutera ett antal olika teorier som anpassas och utnyttjas i denna 

avhandling. Huvudsakligen handlar teorierna om diskussion över medians roll i 

finansvärlden, sentimentanalys och hypotesen om effektiva marknader. 

2.1 Mediernas roll i finansvärlden 

Nyheter har en påverkan på finansvärlden och leder till svängar på aktiemarknaden 

(Fama 1998). Traditionella former av media har utvecklats längs åren, men i dagens läge 

kunde man påstå att traditionell media huvudsakligen består av tidningar, TV och radio. 

Via dessa kanaler har nyheter publicerats till allmänheten varefter en mångfald av 

studier visar att olika sorts reaktioner kan åskådas på aktiemarknaden. Vissa av dessa 

reaktioner kan förklaras inom kontexten av beteende ekonomi (eng. behavioural 

finance) och sentimentanalys (Kaplanski & Levy 2010), medan andra reaktioner är mer 

eniga med hypotesen om effektiva marknader, det vill säga att investerare reagerar på ny 

information som offentliggörs (Chen & Nguyen 2013; Jarrel & Peltzman 1985).   

Medier fyller en viktig roll i finansvärlden, det vill säga rollen av att förmedla information 

och minska på informationsgapet som kan existera mellan olika placerare (Fang & Peress 

2009); för all information är inte lika tillgänglig för hela allmänheten även om den är 

offentlig. Som exempel, detaljerna av en årsredovisning är nödvändigtvis inte lika väl 

förstådda av alla deltagare på kapitalmarknaden, medan en nyhetsartikel angående 

samma ämne blir bättre begripen av allmänheten. Således minskar nyheter på 

informationsgapet. Utöver denna funktion har media även en övervakande roll inom 

finansvärlden genom att skriva och publicera om olika problemområden. Till denna roll 

hör bland annat att påpeka missgärningar av företag och andra offentliga personer 

(Tetlock 2015).  

Även världsledare, kändisar och andra inflytelserika individer använder sig av dessa 

kanaler för att kommunicera med sina respektive publiker och dela med sig information, 

åsikter och tankar. Traditionellt har bland annat USA:s presidenter utnyttjat sig av 

presskonferenser som ofta sänts på TV och radio för att adressera folket angående olika 

ärenden. Ett utav en mångfald av exempel på detta är president Kennedy som år 1962 

riktade sin röst mot hela USA:s befolkning för att försöka få kontroll över ökande 

stålpriser i landet (Born, Myers, & Clark 2017). Sådan kommunikation kan snabbt leda 

till ekonomiska konsekvenser då informationsvärdet på meddelandet är av stor 

betydelse och flera aktörer på marknaden reagerar på den.  
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I dagens läge är det dock allt mer vanligt att vända sig till sociala medier för dessa 

ändamål. Längs åren har till och med företagsnyheter börjat publiceras på sociala 

mediesidor som Twitter. I USA tilläts det av SEC år 2013 för företag att officiellt förmedla 

information på Twitter. Ett annat exempel på den ökande användningsgraden av Twitter 

är twitterkontot som är reserverat för USA:s president. Denna tradition startades av 

president Obama i år 2015 då han fick tillstånd av Twitter för sitt @POTUS konto som 

cirkulerar från president till nästa (Rampton 2015). President Obama var på så sätt 

USA:s första president som aktivt drev kommunikation på Twitter. Hans efterträdare, 

Donald Trump, gjorde dock valet att huvudsakligen använda sitt personliga Twitter 

konto @realDonaldTrump istället för presidentkontot @POTUS, vilket kan vittnas från 

faktumet att @realDonaldTrump kontot hade nästan fem gånger så många inlägg som 

@POTUS kontot under hans presidentperiod.  

På grund av denna ökad mängd av kommunikation på sociala medier blir det viktigt att 

forska ifall finansvärlden har liknande anknytningar till sociala medier som den har till 

traditionella former av media. Är informationsförmedlingen och övervakningen lika 

betydande ifall källan är Twitter? 

Att undersöka effekten som sociala medier har på aktiemarknaden fungerar inte 

nödvändigtvis på samma sätt som att undersöka nyheter inom traditionella medier. 

Detta beror på ett antal nyckelskillnader mellan sociala och traditionella former av 

media. Till dessa skillnader hör bland annat följande egenskaper av social media: För det 

första är gränsen mellan läsare och skribent allt mera oklar då det är vanligt att 

användare både skapar och konsumerar innehåll. För det andra producerar sociala 

mediesidor ofta innehåll med en snabbare responstid än traditionella medier. Som bäst 

kan nyheter om en händelse redan vara skrivna efter bara några sekunder. Slutligen kan 

kvaliteten av innehåll variera mycket, då kraven är låga gällande vem som kan skriva och 

publicera material på sidor för sociala medier. (Kaplan & Haenlein 2010; Agarwal & 

Yiliyasi 2010)   

Speciellt den tredje punkten kan leda till komplikationer inom forskningsbranschen av 

effekten som sociala medier har på aktiemarknaden. För ifall utgångspunkten är att 

marknader är effektiva borde endast ny och relevant information påverka aktiekurser. 

Inom sociala medier blir det dock mer komplicerat att avgöra om ett inlägg är ny 

information, egen åsikt, en förfalskning eller en reaktion på något som redan hänt 

tidigare. På grund av detta återstår frågan, om hur sociala medier påverkar 

aktiemarknaden, ett komplicerat ämne som kräver vidareforskning. Min avhandling 
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bidrar till ämnet genom att närmare undersöka popularitetsvariabler inom Twitter för 

att ge insikter över om dessa variabler är av betydelse och bör beaktas i framtida 

forskningar.  

2.2 Sentiment och aktiemarknaden 

Ifall priset på en aktie antas vara en funktion av dess förväntade framtida kassaströmmar 

och en lämplig diskonteringsränta, kan olika individers syn på framtiden leda till olika 

resultat. Negativa framtidssyner kan leda placerare till att dra slutsatser över att aktier 

är övervärderade, medan positiva förväntningar kan leda till åsikten att aktier är 

undervärderade. Ifall allmänhetens kollektiva sentiment skiftas emot ett mer negativt 

eller positivt håll, kan detta ha en betydelsefull effekt på aktiepriser. På så sätt blir olika 

branschers och hela länders sentiment en intressant variabel att följa.  

Ett effektivt exempel av sentiment på en nationell nivå är den negativa effekten som 

större flygolyckor kan ha på hela samhället. Kaplanski & Levy (2010) utförde en 

händelsestudie där händelsen definierades som en flygolycka i USA och onormala 

avkastningar för hela amerikanska marknaden räknades. Enligt deras resultat förlorades 

i medeltal 60 miljarder USD på aktiemarknaden, medan medeltalet för estimerade 

kostnaderna av olyckan var endast 1 miljard USD. Enligt Kaplanski & Levy (2010) tog 

det två dagar för aktiemarknaden att börja återhämta sig från denna överreaktion. Vilket 

i sin tur visar hur svängar i makrosentimentet i ett land kan ha en betydande effekt på 

kapitalmarknaden.  

Sentiment kan också ha en positiv värdeskapande effekt på marknaden. Precis som det 

finns händelser som påverkar placerarsentiment på ett negativt sätt finns det även 

positiva motsvarande händelser. Forskningsbranschen gällande detta tycks dock tyda på 

att det är mer vanligt att negativa händelser leder till en negativ aktiereaktion, medan 

motsvarande positiva händelser inte leder till en reaktion. Ett exempel på detta är 

internationella sportmatcher vars resultat undersökts. Det har visats att länder vars 

fotbollslag förlorar matcher leder till en både statistiskt och ekonomiskt signifikant 

negativ reaktion i landets avkastningar som kan åskådas i dess marknadsindex som 

underskrider sitt medeltal med 0,38 procent under följande dagen. Medan det motsatta, 

det vill säga vinster i fotbollsmatcher, ledde inte till en reaktion i landets avkastningar 

(Edmans, Garcia & Norli 2007). Det är möjligt att detta fenomen kan förklaras inom 

kontexten av beteende ekonomi som bland annat föreslår att placerare är partiska på ett 

antal olika sätt som får dem att göra suboptimala placeringsbeslut. Teorin över förlust 
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benägenhet (eng. loss aversion) beskriver beteendet där placerare inte uppskattar 

vinster lika mycket som de avskyr förluster (Benartzi & Thaler 1995). Således ses en 

förlust som en svårare sak att acceptera än en motsvarande vinst, vilket kan förklara 

tendensen av placerare att vara mer sensitiva till negativa sentimentchockar än vad de 

är till positiva sentimentchockar som resulterat av varken man vinner eller förlorar en 

fotbollsmatch. En förlust känns mer alvarlig och påverkar ens psyke och uppfattning 

över sentiment mer än vad en vinst gör.  

Även om placerare drabbas av partiskhet finns det fall då positivt sentiment leder till 

positiva avkastningar. Ett intressant exempel av detta är solsken. Det har flera gånger 

visats att solsken och bra väder har en positiv effekt över människans psyke. Således 

undersökte Saunders (1993) ifall effekten som bra väder har över människor kan mätas 

på aktiemarknaden genom att para ihop aktieavkastningar med vädret som rådde 

utanför Wall Street börsen i New York. Resultaten visade ett samband mellan bra väder 

och positiva svängar på aktiemarknaden som även stämde för det motsatta.  

Det är klart att makrosentimentet är en svår variabel att fånga och mäta på en 

kontinuerlig nivå då den kan påverkas av så många saker samtidigt. En metod för att 

göra precis detta är att använda sig av Twitter.  

Twitter representerar ett konstant flöde av meddelanden skrivna av företag, politiker, 

privatpersoner, kändisar och andra medlemmar i samhället. Vissa av dessa inlägg är 

negativa i ton, medan andra är positiva. Varje dag, eller till och med varje timme eller 

minut, präglas av en medeltalston av sentiment. Ur sådana idéer har 

forskningsbranschen av sentimentanalys fötts, vars uppgift är att bearbeta textbaserad 

data och förvandla datapunkterna till sentiment som sedan kan användas för vidare 

analys. I fallet av Twitter skulle uppgiften vara svår, om inte omöjlig, att göra för hand 

givet det stora utfallet av data som produceras dagligen. På grund av detta har 

sentimentanalys långt utvecklats genom maskinlärande, algoritmer och artificiell 

intelligens som i sin tur appliceras genom kodning (Hassan et al. 2014). Med dessa 

metoder kan text, som mikroblogginlägg, bli tilldelade poäng som representerar 

numeriskt sentimentet bakom texten. Ett möjligt poängsystem är att tilldela poäng 

mellan -1 och 1 där -1 är det lägsta möjliga sentimentet och 1 är det högsta.  

En viktig fråga som uppstår från detta är att motstrider teorin över att sentiment kan 

påverka aktiekurser med hypotesen om effektiva marknader. För ifall händelser som 

sänker på makrosentimentet i ett land leder till över- eller underreaktioner, innebär 
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detta att placerare inte agerar rationellt och effektivt. Fama (1998) argumenterar att 

detta inte är bevis för att förkasta hypotesen av effektiva marknader på grund av två 

nämnliga orsaker. För det första, ifall fördelningen mellan över- och underreaktioner är 

relativt jämnt fördelade innebär detta att marknader på medeltal agerar effektivt, även 

om enskilda fall inte gör det. För det andra, argumenterar Fama (1998) att även enskilda 

exempel av långvariga onormala avkastningar kan bortförklaras genom ändringar på 

metoden som använts för att mäta dem.  

2.3 Hypotesen om effektiva marknader 

Ett antagande som görs i denna avhandling är att hypotesen om effektiva marknader 

(EMH) råder i sin semi starka form eller starkare.  

Enligt EMH som framställdes av Fama & Malkiel (1970) finns det olika nivåer av 

effektivitet på kapitalmarknaden. Dess olika nivåer beskriver hur effektiva marknader är 

på att reagera på ny information som publiceras. I en perfekt kapitalmarknad skulle 

priset på tillgångar reflektera all information som finns, men i verkligheten är inte 

kapitalmarknaden perfekt och agerar inte enligt teorin. Istället finns det utrymme för 

irrationalitet och investerare som agerar på buller som inte i sig själv för med sig ny 

information. Nivåerna av effektivitet beskrivs som följande. 

Den lägsta nivån av EMH är den svaga formen (eng. weak-form) som beskriver att 

endast historisk information räknas in i priset av tillgångar. I praktiken skulle detta 

innebära att aktiekurser skulle bestämmas med att endast se på tidigare prestationer av 

företaget och bortse ifrån möjliga framtida projekt som kunde påverka ett företags 

lönsamhet.  

Följande nivå är den semi starka formen (eng. semi-strong-form) som i sin tur innebär 

att priset på tillgångar beaktar utöver historisk information även ny information som blir 

tillgänglig för allmänheten. Detta innebär att aktiekurser skulle reagera snabbt till ny 

information som publiceras, och att placeringsstrategier som går ut på att köpa 

undervärderade aktier inte skulle fungera. Endast privat information som inte är 

tillgänglig till andra placerare kunde användas för att driva framgångsrika 

placeringsstrategier.  

Den sista nivån är den starka formen (eng. strong-form) där det antas att priset på 

tillgångar reflekterar utöver all information från de tidigare nivåerna även privat 
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information. I praktiken innebär detta att aktiekurser skulle reagera till nyheter som inte 

ännu tillgängliggjorts för allmänheten.  

För denna avhandling är det endast viktigt att den semi starka formen av EMH råder, för 

ifall aktiemarknaden inte reagerar till framkomsten av ny information blir det svårt att 

forska vilken effekt olika inlägg, som i teorin bär med sig information i formen av nyheter 

och åsikter, kan ha på aktiekurser.  

Litteraturanalys om varken marknader är semi starka eller inte leder till varierande 

resultat. Khan & Ikram (2010) forskar ifall marknaderna är semi starka i Indien och 

kommer till slutsatsen att på Indiens två största börser råder en semi stark form av 

marknadseffektivitet. Å andra sidan forskar Narayan et al. (2010) sambandet mellan 

guld- och oljekurser på spotmarknader och futurmarknader vilket leder dem till att dra 

slutsatsen att den semi starka formen av hypotesen om effektiva marknader inte råder 

på dessa marknader.  

Oberoende av de motstridiga resultaten som framkommer i empiriska studier kring 

EMH kommer jag att göra som tidigare forskare och gå vidare med antagandet av att 

marknader följer den semi starka formen. 

2.4 Motstridighet mellan sentiment och marknadseffektivitet 

Twitterfenomenet, det vill säga fenomenet där tweets kan påverka aktiekurser, kan 

tolkas ha oroväckande implikationer på hur effektiva marknaderna är i verkligheten. För 

ifall inlägg inte hämtar med sig ny information, utan endast åsikter, borde aktiernas 

fundamentala värde inte reagera till dessa inlägg.  Ifall reaktioner åskådas tyder detta på 

att marknaderna agerar irrationellt på basis av buller som inte nödvändigtvis har något 

att göra med företagets lönsamhet och framgång. Således är det viktigt att inse att 

twitterfenomenet inte nödvändigtvis borde tolkas som en reaktion i aktiekursen, utan 

endast som en kortvarig avvikelse från en akties fundamentala värdering. 

Denna diskussion är väldigt ny inom kontexten av sociala medier, men inom kontexten 

av traditionella former av media har denna problematik diskuterats och forskats 

utförligt. Bland annat Tetlock (2007) undersöker hur allmänheten reagerar till nyheter 

skrivna i den amerikanska tidskriften Wall Street Journal där det varje dag skrivs en kort 

sammanfattning över vad som hände på marknaden föregående dag samt möjliga 

förklarningar till marknadens svängar. Genom att analysera innehållet av detta inlägg, 

som inte innehåller någon fundamental information gällande ekonomin eller enskilda 
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företag, undersöker Tetlock (2007) hur allmänheten reagerar på marknaderna till 

sentimentet som avspeglas i Wall Street Journal. Resultaten visar att höga nivåer av 

pessimism i tidskriften reflekteras på marknaden med en nedgång som i sin tur följs av 

en höjning. Detta tolkas av Tetlock (2007) vara resultatet av icke-informerade placerare 

som agerar på buller vilket leder till en nedgång på marknaden. Givet att det 

fundamentala priset på tillgångar återstår oförändrat observeras en omvändning (eng. 

reversal) tillbaka till den fundamentala prisnivån.  

Ett annat sätt att se på motstridigheter mellan sentiment och marknadseffektivitet är att 

dela upp investerare i två grupper; en grupp av icke-professionella investerare som 

består av buller investerare som påverkas av sentiment och en annan grupp av 

informerade investerare som deltar i arbitrage. Ifall man antar att båda dessa grupper är 

riskbenägna (eng. risk averse) blir det lätt att förklara varför priser på olika tillgångar 

varierar konstant från dag till dag även om deras fundamentala värde inte ändras. För 

att exemplifiera skulle en icke-professionell investerare som upplever negativt sentiment 

sälja sina aktier i sin tro att aktierna kommer att avkasta dåligt. Detta i sin tur skapar ett 

negativt pristryck när allt fler placerare agerar på det uppfattade negativa sentimentet, 

medan de informerade investerarna med oförändrade framtidssyner gärna köper dessa 

aktier. Givet att aktiernas fundamentala värde inte ändrats återhämtar sig marknaden 

med tiden, vilket leder till konstanta svängar fram och tillbaka (Tetlock 2007). Således 

kan det vara mer ändamålsenligt att se på marknadseffektivitet inom kontexten av 

placerarsentiment som en tidsfråga, där marknaden är effektiv i långa loppet men inte i 

korta loppet, delvis som Fama (1998) föreslår. 
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3 TIDIGARE FORSKNINGAR 

Härnäst introducerar jag tidigare studier som är av större relevans till min avhandling. I 

fokus är deras data, metoder och resultat.  

3.1 Born, Myers, & Clark (2017) 

I sin undersökning Trumps tweets och hypotesen om effektiva marknader [egen 

översättning] undersöker Born, Myers och Clark en grupp av specifika inlägg som 

Donald Trump skrev mellan perioden 8.11.2016 – 20.1.2017. Denna period representerar 

tiden som Donald Trump var redan vald som president, men hade ännu inte ingivits som 

president. Under denna period nämnde Donald Trump 10 stycken olika företag i 15 olika 

tweets, vilka i sin tur användes av Born, Myers och Clark för att utföra en händelsestudie.  

Författarna nämner att det inte är första gången som en av USA:s presidenter hänvisar 

till enskilda företag på ett offentligt sätt. Som exempel ges president Kennedy som år 

1962 ordnade en presskonferens där han diskuterade stålprisen av flera amerikanska 

tillverkare, samt president Truman som år 1950 valde att handskas med en nationell 

järnvägsstrejk genom att öppet i en presskonferens döma företagen som deltog i strejken. 

På så sätt menar författarna att president Trump antagligen sett Twitter som ett modernt 

verktyg för att kommunicera med offentligheten, för medievärlden år 2017 är inte lik det 

den var på 50- eller 60-talet.  

I sin händelsestudie använder sig Born, Myers och Clark av en marknadsindexmodell 

(eng. single-index model) där 200 dagar marknadsdata från och med 230 dagar innan 

händelsen användes för att estimera normala avkastningar. S&P 500 indexet användes 

som marknadsindex för modellen enligt följande: 

𝑅𝑗,𝑡 = 𝛼𝑗 + 𝛽𝑗 × 𝑅𝑚,𝑡 + 𝜀𝑗,𝑡 

Där 𝑅𝑗,𝑡 är avkastningen för företag 𝑗 under dag 𝑡, och 𝑅𝑚,𝑡 är avkastningen av S&P 500 

indexet som används som en indikator för marknaden under dag 𝑡. Med hjälp av dessa 

används OLS-regression för att estimera koefficienterna 𝛼𝑗 och 𝛽𝑗 för varje enskilt 

företag 𝑗. Termen 𝜀𝑗,𝑡 representerar feltermen för företag 𝑗 under dag 𝑡. Med denna 

modell, räknar Born, Myers och Clark onormala avkastningar genom att subtrahera 

riktiga avkastningar från vad deras modell predicerar 30 dagar före och 30 dagar efter 

inlägget.  
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Med enkel analys över perioden 𝑡 − 5 till 𝑡 + 5 av elva dagar är endast onormala 

avkastningarna under dag 𝑡 + 3 statistiskt signifikant skiljande från noll på en 5 % nivå. 

Dock med att anpassa metodiken genom att utnyttja att vissa av inläggen är positiva och 

värdeskapande medan andra är negativa och värdeförstörande, inser författarna att 

samplet bör delas i två grupper; en positiv grupp av 9 och en negativ grupp av 6 inlägg. 

Med denna uppdelning finner Born, Myers och Clark statistiskt signifikanta onormala 

avkastningar under dag 𝑡 och nästan signifikanta onormala avkastningar under dag 𝑡 +

1 i den positiva gruppen. I den negativa gruppen råder det motsatta, det vill säga att dag 

𝑡 ger nästan statistiskt signifikanta värden, medan dag 𝑡 + 1 visar statistiskt signifikanta 

onormala avkastningar. Ifall kumulativa onormala avkastningar räknas tar det tre till 

fem dagar för dem att återgå till att vara urskiljbara från noll. 

Born, Myers och Clark sammanfattar i sin undersökning att givet att de 15 inläggen som 

forskades inte innehöll någon ny information, kan de tillfälliga onormala avkastningarna 

förklaras av bullerinvesterare som agerat irrationellt.  

3.2 Ajjoub, Walker & Zhao (2020) 

I undersökningen sociala medier och aktieavkastningar: Trump faktorn [egen 

översättning] hanterar Ajjoub, Walker och Zhao problematiken som uppstår från att allt 

fler placerare vänder sig till sociala medier för att dela med sig och läsa nyheter angående 

marknaden och specifika företag. Författarna skriver att enligt data från 2018 gjorde 88 

procent av placerare investeringsbeslut på basis av digitala källor, 49 procent av 

placerare använder digitala medier för att följa vad enskilda företagsledare säger och 

skriver, och att en tredjedel av placerare använder sociala medier för att leta efter tips 

och placeringsråd. Författarna nämner även anekdotiska exempel från tidskrifter över 

hur ett inlägg från Donald Trump där företaget Amazon nämndes ledde till en fem 

procents sänkning av aktiepriset för Amazon. Ett annat exempel som tas upp är Hilary 

Clinton som tweetade om dyrheten av adrenalinpennor vilket påverkade avkastningarna 

i hela bioteknologisektorn i USA. Från detta härleder Ajjoub, Walker och Zhao sitt syfte, 

det vill säga att empiriskt forska att hurdan effekt Donald Trumps inlägg har på 

aktieavkastningar. Författarna väljer att forska fenomenet genom president Trump på 

grund av att han har många följare och dessutom politisk makt. Som resultat av detta 

antar författarna att placerare kan lätt dra slutsatsen att hans inlägg kan ge insikt över 

framtida reglering och ekonomisk framgång. 
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Som sitt datasampel väljer författarna att använda tweets skrivna mellan 26.5.2016 

(datumet Donald Trump blev president-kandidat) och 30.8.2018. Under denna period 

skrevs 6 983 inlägg, varav 513 nämner ett börsnoterat företag i USA. Samplet av 513 

används för att undersöka fenomenet.  

Detta sampel tilldelas följande variabler: Ifall inlägget är inriktad på medieinnehåll eller 

inte. Sentimentet av inlägget noteras som negativ, neutral eller positiv. I och med att 

endast 513 tweets användes utfördes sentimentanalysen manuellt för hand istället för att 

använda sig av en digital lösning såsom en algoritm. Förutom detta prövade forskarna 

ifall inlägget var en reaktion till något som hänt på marknaderna inom närtiden, vilket 

också utfördes manuellt genom att leta efter signifikanta händelser bland nyheter. 

Utöver dessa variabler använder författarna även en grupp av kontrollvariabler så som 

företagets skuldsättningsgrad, ROE, logaritmen av tillgångar, dummyvariabler för 

industri och mera.  

Som metod använder Ajjoub, Walker och Zhao en händelsestudie där flera modeller 

undersöks. Författarna väljer att räkna onormala avkastningar med följande fyra 

marknadsavkastningsmodeller: CAPM, CAPM med GARCH (1, 1) feltermer, Carhart 

fyra-faktor modellen och Carhart fyra-faktor modellen med GARCH (1, 1) feltermer. 

Utöver detta, används flera olika tidsintervall för estimeringen av avkastningar, till vilka 

30, 80, 120, 180 och 255 dagar ingår. Slutdatumet på estimeringsperioden testas även 

för 46, 11 och 3 dagar innan tweeten i fråga. Enligt författarna producerar alla 

tidsintervall och val av marknadsavkastningsmodell konsistenta resultat, men 

huvudsakligen används perioden av 180 dagar som tar slut 11 dagar innan inlägget i 

fråga.  

Resultaten av undersökningen visar att i den positiva gruppen är medeltalet av onormala 

avkastningar, 𝐴𝐴𝑅 (eng. average abnormal returns), statistiskt signifikanta, medan den 

negativa gruppen inte visar statistiskt signifikanta 𝐴𝐴𝑅 värde. En möjlig förklaring till 

detta är att Donald Trump skriver fler negativa inlägg än positiva, vilket kan leda till att 

marknaden helt enkelt har domnat till det konstanta flödet av negativa inlägg. Utöver 

detta visar resultaten att icke-media tweets leder till signifikanta onormala avkastningar, 

medan inlägg som är relaterade till media innehåll inte gör det. Författarnas teori över 

varför resultaten beter sig på detta sätt är att Donald Trump typiskt skriver fler media 

tweets än icke-media tweets. Således föreslår författarna att marknaderna slutat reagera 

till media tweets angående till exempel Fox News eller CNN som Trump skriver väldigt 
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ofta om. Å andra sidan när Trump skriver om andra slags företag överraskar han läsarna 

vilket leder till en reaktion på marknaderna. 

För framtida studier föreslår Ajjoub, Walker och Zhao att mängden följare och retweets 

kunde undersökas närmare. Motivering för förslaget är att dessa variabler kunde 

förbättra modellens förklaringsgrad. 

3.3 Sprenger, Tumasjan, Sandner & Welpe (2014) 

I sin undersökning Tweets och aktier: informationsinnehållet av aktie mikrobloggar 

[egen översättning] undersöker Sprenger et al. hur inlägg kan användas för att förklara 

aktieavkastningar. Författarna föreslår att i dagens läge kan olika twitterkretsar ses som 

den nya version av aktiemäklare som högljutt skriker köp och sälj på handelsgolvet av 

olika börsar. Avsikten med undersökningen är att sortera igenom allt detta buller som 

sker på Twitter, och se ifall dess effekt de facto når finansmarknader. Exakta 

frågeställningen som undersöks är hur aktieavkastningar, handelsvolym och volatilitet 

påverkas av sentiment, mängden inlägg samt användarnas tendens att vara av samma 

åsikt.  

En teori som författarna föreslår är att Twitter indirekt har ett incentivsystem som leder 

till att användare gärna framför värdefull diskussion och analys på plattformen. För ifall 

deras inlägg anses vara bra och av värde, kommer de att samla på sig fler följare och mer 

retweets, som är långt hela målet med Twitter.  

För att besvara frågeställningen använder sig författarna av inlägg samlade under 

perioden av sex månader mellan 1.1.2010 och 30.6.2010. Inläggen som används är 

skrivna på engelska och nämner en aktie som hittas i S&P 100 indexet i formen av 

dollarmärke och aktiesymbol (till exempel $GOOGL för företaget Alphabet). 

Sammanlagt bestod datasamplet av 249 533 inlägg. För att samla upp inläggen använde 

sig författarna av Twitter API mjukvaran. 

Sedan klassades sentimentet av tweets till antingen köp (1), håll (0) eller sälj (-1). 

Klassificeringen utfördes med Naïve Bayesian metoden som använder en algoritm som i 

sin tur utnyttjar olika nyckelord bland meddelanden för att klassa dem.  

Med allt data ihopsamlat utförde Sprenger et al. en händelsestudie där onormala 

avkastningar räknades för företagen som inlägg skrivits om. För att estimera onormala 

avkastningar använder Sprenger et al. en marknadsindexmodell där marknaden 
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approximeras med S&P 100 indexet och aktiens korrelation till indexet uppskattas under 

perioden 𝑡 − 130 till 𝑡 − 10.  

Resultaten visar ett samband mellan sentiment och aktieavkastningar, mängden inlägg 

och handelsvolym samt användarnas tendens att vara av samma åsikt och volatilitet. 

Förutom detta visar resultaten att inlägg med hög förklaringsgrad i modellen hade en 

tendens att också ha fler retweets och följare.  

3.4 Behrendt, A. & Schmidt, A. (2018) 

I undersökningen Twitter myten i repris: investerar sentiment, Twitter aktivitet och 

aktieavkastningar [egen översättning] undersöker Behrendt och Schmidt Twitter 

fenomenet på en intradagsnivå.  Författarna skriver att flera forskare redan har hittat ett 

samband mellan Twitter och aktiemarknaden, men att detta samband ännu inte forskats 

med intradagsdata. Således är undersökningens syfte att mäta hur stor påverkan 

sentiment och aktivitet på Twitter har på aktieavkastningar på en intradagsnivå. 

Förutom detta testas även ifall en användbar modell för att prognostisera 

aktieavkastningar kan byggas med denna information.  

Som data använder sig Behrendt och Schmidt av fem minuters intervaller för att mäta 

aktieavkastningar för företag i DJIA indexet. Twitterdata som används är sentiment och 

aktivitet under perioden 18.6.2015 till 29.12.2017. För sentiment använder författarna 

ett kontinuerligt twittersentiment värde mellan -1 och 1 som räknas av Bloomberg 

(Bloomberg har inte offentliggjort sin exakta metod).  

Slutliga datasamplet består av 77 stycken fem minuters intervall per dag för 639 dagar 

för 30 olika företag, vilket innebär 1 476 090 datapunkter för aktieavkastningar och lika 

många aktiespecifika twittersentiment värden samt datapunkter för twitteraktivitet. 

Sammanlagt använde sig författarna av ca. 4,4 miljoner datapunkter.   

Behrendt och Schmidt använder sig av en VAR-modell där fem minuters avkastningar 

jämförs emot motsvarande twittersentiment och -aktivitet. Resultaten visar att de 

estimerade koefficienterna förblir väldigt små och att modellen inte leder till signifikanta 

avkastningar när den testas utanför datasamplet. Således drar författarna slutsatsen att 

investerare inte kan dra nytta av intradagsdata gällande twittersentiment och -volym. 
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Resultaten i undersökningen skiljer sig från resultaten från studier som använt sig av 

data på en dagsnivå. Således föreslår författarna att diskussionen över twitterfenomenet 

borde koncentreras på en aggregerad dagsnivå.  

3.5 Övriga forskningar 

Det finns flera andra relevanta undersökningar för denna avhandling. Till dem hör bland 

annat Mediebevakning och aktieavkastningar [egen översättning] skriven av Fang och 

Peress (2009) som undersöker ifall det finns samband mellan mängden nyheter som 

skrivs om företag samt deras aktieavkastningar. I sina resultat finner Fang och Peress 

(2009) att desto mer nyheter det finns om företag, desto lägre avkastningar kan man 

förvänta sig. Orsaken till detta är att mängden analys och aktivt prisspekulerande av 

andra investerare är mycket mindre bland mer okända företag. Således visar författarna 

att informationsinnehållet inte alltid är den enda avgörande faktorn i nyheter. Istället 

kan det räcka att företag endast nämns för att deras prissättning ska bli mer effektivt. 

Således är det möjligt att även inlägg med lågt informationsinnehåll kan spela en 

betydande roll för aktieavkastningar.  

Det är även nämnvärt i denna avhandling att Donald Trump inte är den enda individen 

vars Twitter aktivitet forskats. Som exempel finns det undersökningar över Elon Musk 

och effekten som hans inlägg har över Teslas aktiekurs (Xiaoman & Stretcher 2019) samt 

undersökningar angående hur användningen av Twitter i överlag av företagsledare kan 

gynna företag (Malhotra & Malhotra 2016). Dock fokuset i denna avhandling är Donald 

Trump, så tidigare undersökningar som hanterat Donald Trump föredras i och med att 

deras frågeställningar och metoder tangerar närmare min avhandling. 
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4 DATAINSAMLING OCH BEARBETNING 

Härnäst diskuteras Donald Trump som forskningsmål i min avhandling varefter 

twitterdata presenteras med deskriptiv statistik. Därefter utför jag sentimentanalys över 

mitt datasampel och presenterar dess resultat.  

4.1 Donald Trump och Twitter 

Det finns flera exempel på individer vars inlägg för en eller annan orsak är av intresse för 

kapitalmarknaden; antingen på grund av deras position i samhället, företagen de leder 

eller andra orsaker som är av ekonomisk signifikans. I denna avhandling har jag använt 

mig huvudsakligen av tre kriterier för att välja en lämplig kandidat för närmare 

forskning. 

Det första kriteriet är att forskningsmålet ska vara en inflytelserik individ. Med detta 

menar jag att personen vars tweets undersöks bör ha en sådan position i samhället att 

hens påståenden ska kunna verkställas. För att ge ett exempel: om en fotbollsstjärna 

skriver ett inlägg om importtariffer är hens tweet inte lika betydelsefull som om en 

medlem av regeringen skulle skriva motsvarande inlägg. Politiska makten som medförs 

med en position i regeringen leder till en större sannolikhet att allmänheten tar ett 

sådant inlägg på allvar.   

För det andra ska forskningsmålet vara populär på Twitter. Sannolikheten att inlägg från 

konton med tiomiljoner följare når en bred publik är högre än för inlägg från konton med 

tio följare. På så sätt har mer populära användare av Twitter en bättre utgångspunkt för 

att nå en bredare publik och påverka aktiemarknaden. 

Det tredje och sista kriteriet gällande valet av forskningsmål berör hur oförväntat 

innehållet av individens inlägg är. För om en individ anses vara inflytelserik och populär, 

men endast skriver tweets med fattigt informationsinnehåll som inte överraskar någon, 

är sannolikheten av en reaktion på aktiemarknaden liten. På grund av detta föredrar jag 

forskningsmål som är kända för en viss grad av kontrovers som leder ofta till en kraftig 

reaktion i samhället.  

Genom att ha använd mig av dessa tre kriterier har jag nått slutsatsen att Donald Trump 

utgör en lämplig forskningskandidat. För att sammanfatta hade Donald Trump en av 

världens mest inflytelserika positioner som USA:s president, han hade en stor 

följarmängd på Twitter som endast förstärktes genom att hans inlägg ofta skrevs om i 

andra medier och dessutom var han även känd för att skriva överraskande och 
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provokativa tweets. Således drar jag slutsatsen att Donald Trump är ett lämpligt 

forskningsmål gällande twitterfenomenet.  

USA:s 45:e president, Donald Trump, var en flitig användare av Twitter med i medeltal 

över 10 inlägg skrivna varje dag (Trump Twitter Archive 2021). På sin höjd hade Donald 

Trump samlat på sig nästan 90 miljoner följare i slutet av sitt twitteräventyr som tog slut 

8.1.2021 när Twitter beslöt att stänga hans konto. Detta beslut fattades som följd av 

stormandet av Kapitolium i Washington D.C som skedde den 6.1.2021. I sitt beslutet 

hänvisade Twitter till sina användarregler som förbjuder hetsande av våld som 

resonemang bakom beslutet (Twitter 2021 a).  

En överblick av tidigare studier inom detta ämne leder mig till att tolka att tidigare 

forskare nått liknande slutsatser och valt att använda Donald Trump som forskningsmål. 

Det är dock nämnvärt att andra lämpliga individer inför undersökning finns, varav Elon 

Musk står ut som en stark kandidat. För Elon Musk fyller också de tre ovannämnda 

kriterierna genom att han är VD för både Tesla och SpaceX, innehaver nästan 50 

miljoner följare vid tidpunkten av denna avhandling och är även känd för att skapa 

kontrovers med sina inlägg. Ett bra exempel på Elon Musks mer diskussionsväckande 

inlägg är när han skrev 7.8.2018 som ett skämt att han skulle privatisera Tesla när dess 

aktiekurs når 420 amerikanska dollar. Till Elon Musks förvåning tolkades inlägget dock 

inte som ett skämt av allmänheten, utan istället ledde den till en aktiekurshöjning av 6 

procent och senare en anklagelse över värdepappersbedrägeri av SEC3  (Blankenship 

2018).  

4.2 Källor för Trumps twitterdata 

Donald Trump var en aktiv skrivare på Twitter. Som USA:s president finns det olika krav 

på specifika meddelanden som måste sparas och arkiveras på grund av regleringssjäl. 

Utöver dessa arkiv på tweets av politisk signifikans finns det även andra privatägda arkiv 

som samlat upp datan på Donald Trumps inlägg. Ett av dessa privatägda arkiv är Trump 

Twitter Archive (2021) som skapats med avsikten att fungera som en resurs för 

offentligheten och forskare.  

I Trump Twitter Archive (2021) hittas det totalt 56 571 tweets från och med 4.5.2009, 

som är den första dagen som Donald Trump skrev ett inlägg, ända fram till 8.1.2021 som 

 
3 Skämtet i Elon Musks tweet ligger i användningen av siffran 420. Siffran är förknippad till konsumtion av 

cannabis och således var tweeten menad att läsas som en vits och inte som ett allvarligt påstående.  
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är datumet då Donald Trumps twitterkonto blev fryst. Arkivet följer twitterkontot 

@realDonaldTrump men inte @POTUS kontot. Utöver själva textdelen av inlägget och 

dess id hittas också tidpunkten, apparaten som den skrivits med (bland annat iPhone, 

iPad, Blackberry och så vidare), favoritantal för inlägget (det vill säga hur många 

användare markerat inlägget som en av deras favorit tweets), mängden retweets, ifall 

tweeten är en retweet, ifall tweeten senare raderats och ifall tweeten blivit flaggad som 

problematisk av Twitter. I figur 1 visas fördelningen av inlägg över åren som Trump var 

aktiv på Twitter. Utav alla dessa inlägg var 16 571 skrivna under Donald Trumps 

presidentperiod ifall man bortser från retweets. Märkvärt är den låga frekvensen av 

inlägg under år 2021 som förklaras av faktumet att Trumps twitterkonto raderades under 

årets första veckor.  

Donald Trump var väldigt populär på Twitter ifall man mäter popularitet med mängden 

följare som en användare har. Den exakta följarmängden som Trump hade varierade 

dock från dag till dag och växte och sjönk periodiskt. Figur 2 visar utveckling av Trumps 

twitterföljare mellan 12.6.2014 och 8.5.2020. Figuren visar en växande trend samt att 

denna tillväxt saktat ner och ökat i hastighet från år till år. På sin höjd under denna 

period hade Trump nästan 80 miljoner följare, medan 8.11.2016 som var datumet då 

Trumps presidentskap säkerställdes hade Trump ungefär 13 miljoner följare.  

Data över twitterföljare samlas av ett flertal olika företag som erbjuder tjänster gällande 

analys av sociala medieplattformar som Facebook och Twitter. Data över antal 

twitterföljare som används i denna avhandling är dock samlat från webbsidan 

trackalytics.com (2021). 

 

Figur 1 Trumps inlägg per år 
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Figur 2 Trumps twitterföljare 

4.3 Sampelgruppen av inlägg 

För att landa på en användbar sampelgrupp av inlägg som är skrivna av Donald Trump 

måste ett antal avgränsningar göras. Den första rensningen görs på grund av 

datatillgänglighet. Utan att stå för olika licenskostnader, är data över antalet 

twitterföljare endast tillgängligt på en daglig nivå mellan datumen 12.6.2014 – 8.5.2020. 

På grund av detta bortser jag från inlägg skrivna utanför denna period. Efter denna 

avgränsning består 33 183 inlägg utav de originella 56 571.  

Efter detta avgränsas ännu startpunkten av perioden, för Trump fastställde sitt 

presidentskap med tillräckligt många röster först den 8.11.2016. På grund av detta antas 

det i denna avhandling att Trumps inflytelse över aktiemarknaden fastställts och 

förstärkts under denna dag. Således avgränsas inlägg skrivna innan detta datum. 

Därefter består datasamplet av 18 077 tweets. 
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innehållsmässiga skillnaden mellan en tweet och en retweet kan variera långt, då 

retweets inte nödvändigtvis motsvarar Trumps egna åsikter och idéer, utan istället kan 

de handla om att till exempel dela med sig andras positiva åsikter om honom själva. 
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vars originella text skrivits redan tidigare. Således är en retweet i praktiken gamla 

nyheter. I samband med detta, och följandes principen av den semi starka formen av 

marknadseffektivitet, borde retweets inte vara av lika stor betydelse som normala tweets. 

Efter att retweets avgränsats återstår 12 279 inlägg. 

Sedan sorteras de resterande 12 279 inläggen och paras ihop med företag vars namn 

framkommer i tweeten. Detta gjordes med en lista på företagen i S&P 500 indexet. Det 

är dock nämnvärt att vid detta skede bildas det dubbletter av inlägg inom 

sampelgruppen, då ett inlägg kan nämna två eller flera företag samtidigt. Då blir varje 

unik kombination en skild rad i sampelgruppen. Därefter består sampelgruppen av 856 

inlägg. 

Det är sannolikt att den ovannämnda datarensningen lett till att vissa relevanta tweets 

fallit bort från min undersökning. Huvudsakligen beror detta på två specifika problem, 

varav den första handlar om tillkallelsenamn av företag. Flera företag har unika 

förkortningar eller smeknamn som används inom informella kommunikationskanaler 

som Twitter. Typiska exempel är företaget Alphabet som ofta kallas för Google, samt 

företaget General Motors som ofta förkortas till GM. Detta problem har motverkats med 

att para ihop inläggen till även möjliga tillkallelsenamn. Det andra problemet är mer 

komplicerat och orsakas av att ett inlägg kan påverka ett företag utan att nämna dess 

namn. Som exempel vore det logiskt att anta att ett inlägg angående ståltariffer skulle 

påverka amerikanska stålproducenter, även om producenternas namn inte nämns i 

tweeten. Således faller dessa inlägg bort från sampelgruppen då de inte direkt kan paras 

ihop emot enskilda företag. 

Den slutliga avgränsningen som görs är att bortse ifrån inlägg som berör företaget Fox 

Corporation (Fox News). Detta görs på grund av att Trump skriver oproportionellt 

många inlägg angående Fox News. Utav sampelgruppen som består av 856 tweets 

handlar 598 om detta företag. Således är det svårt att argumentera att ett inlägg som 

handlar om Fox News skulle vara en ny eller överraskande nyhet på aktiemarknaden, 

vilket i sin tur, följandes antagandet av att den semi starka formen av 

marknadseffektivitet råder, tyder på att dessa inlägg inte är av betydelse för en 

händelsestudie. På grund av detta, samt med hänvisning till tidigare forskare som nått 

resultat som tyder på att Trumps inlägg angående mediaföretag inte är av betydelse 

(Ajjoub, Walker & Zhao 2020), görs valet i denna avhandling att rensa bort inläggen som 

berör Fox News. Slutligen består sampelgruppen av 253 unika händelser vilka i sin tur 
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består av 225 unika inlägg. Hädanefter för enkelhetens skull kommer sampelgruppen att 

hänvisas till som om den består av 253 tweets.  

4.3.1 Deskriptiv statistik av sampelgruppen 

Bland de 253 inlägg skrivna av Donald Trump som utgör sampelgruppen i denna 

undersökning nämns det ett flertal börsnoterade företag. Totalt nämns 42 olika företag 

varav de tio flest nämnda företagen utgör 184 av de totala 253 tweeterna. I figur 3 listas 

företagen som det skrivits flest inlägg om samt hur många gånger respektive företag 

framkommit i sampelgruppen. Av de minst nämnda företagen nämns 23 av företagen 

endast en eller två gånger. 

Närmare analys av företagen som Trump skriver om visar även att det finns 

gemensamma industriteman som är mer vanliga än andra. I figur 4 har sampelgruppens 

inlägg delats enligt företagens GICS-sektorkods första två siffror. Således blir det klart 

att teleoperatörer (som Twitter, Alphabet och Facebook) och sällanköpsvaror (som 

Amazon, General Motors och Ford) utgör majoriteten av Trumps inlägg. 

 

Figur 3  Trumps mest omskrivna företag 
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Figur 4 Trumps mest omskrivna sektorer enligt GICS indelning 

Givet att Trump under sampelperioden hade som bäst nästan 80 miljoner twitterföljare 

är det inte oförväntat att hans inlägg blev väldigt ofta retweetade. I medeltal blev Trumps 

inlägg retweetade 18 316 gånger med en standardavvikelse av 8 109 inom 

sampelgruppen. Jämfört med Trumps hela twitterhistorik under samma tidsperiod är 

motsvarande siffrorna 17 193 retweets med en standardavvikelse av 11 410. Således har 

inläggen angående företag varit i medeltal mer retweetade än Trumps övriga inlägg.  

I sampelgruppen hittas det noll exempel av inlägg som är flaggade4 av Twitter. Detta är 

förvånande givet att Trumps inlägg blivit flaggade 304 gånger under hela hans 

twitteräventyr. Detta förklaras dock långt av att Twitter typiskt flaggade Trumps inläg 

om icke verifierade anklagelser över valbedrägeri samt COVID-19. I sådana slags tweets 

är det förväntat att företag inte direkt nämns med namn, vilket förklarar deras frånvaro 

från sampelgruppen. 

 
4 Twitter har i sina villkor riktlinjer angående hurdant innehåll man får skriva om. Ifall en tweet inte 

uppfyller dessa krav kan Twitter bland annat flagga tweeten. Ifall brottet mot reglerna är grova raderas 

tweeten helt och hållet. Flaggningen fungerar således som en signal för alla läsare att tweeten kan innehålla 

missledande eller förfalskad information. (Twitter 2021 b) 
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Exempel av tweets som blivit raderade finns det 11 stycken av i sampelgruppen. Dessa 

har antingen blivit raderade av Trump själva på grund av en eller annan orsak, eller av 

Twitter som resultat av att de grovt brutit mot deras regler och riktlinjer. Orsaken varför 

de blivit raderade är dock oklar, för detta är något som inte dokumenteras på ett 

offentligt och tillgängligt sätt. I vissa fall är det dock möjligt att anta att Trump själva 

raderat inlägget, för i enstaka fall har ett nytt nästan identiskt inlägg (med korrigerade 

skrivfel) skrivits en kort stund efter den originella tweeten.  

Själva innehållet och språket av inläggen i sampelgruppen varierar långt. Vissa inlägg 

handlar om specifika företags fabriker medan andra inlägg handlar om konkurrens med 

utländska marknader. I medeltal använde Trump 213 utav 280 möjliga tecken per tweet, 

medan medianen var lite högre vid 234. I tabell 1 finns en lista på de 30 mest använda 

orden inom sampelgruppen samt hur ofta de används.  I figur 5 finns en visualisering av 

samma data i formen av ett ordmåln (eng. wordcloud) där en större textfont 

representerar en större frekvens för ordet.  

 
Tabell 1  Ordval i Trumps inlägg inom sampelgruppen 

ORD FREKVENS ORD FREKVENS ORD FREKVENS 

news 60 media 31 motors 24 

will 60 facebook 30 much 24 

fake 54 ford 30 people 24 

great 51 many 29 big 23 

amazon 42 new 27 thank 22 

twitter 37 now 27 companies 20 

jobs 35 washington 27 made 20 

post 35 cnn 26 trump 19 

google 33 general 26 american 18 

just 32 others 25 back 18 
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Figur 5 Ordmåln av Trumps inlägg inom sampelgruppen 

4.4 Databearbetning av sentiment 

Ordvalen i sig själva förklarar inte direkt innehållet av ett inlägg. Vissa av inläggen är 

skrivna i en värdeförstörande negativ ton medan andra är skrivna i en värdeskapande 

positiv ton. Således måste innehållet av varje tweet analyseras och dess sentiment 

avgöras. För att på ett objektivt och opartiskt sätt mäta detta sentiment använder jag mig 

av Syuzhet5 metoden för att tilldela varje tweet ett sentimentvärde mellan -5 och 5, där -

5 är det mest negativa och 5 det mest positiva möjliga värden. I figur 6 visas fördelningen 

av sentiment bland inläggen som till största dels varit positiva. De orangea kolumnerna 

representerar inlägg med negativt sentiment, medan blåa kolumnerna representerar 

inlägg med positivt sentiment. Endast 35 procent av inläggen i sampelgruppen har 

 
5 Suyzhet metoden använder Suyzhet r-paketet som innehåller ett lexikon byggt av Jockers (2015). Metoden 
går ut på att tilldela poäng till ord för deras känslor och sentiment som kan sedan summeras och 
standardiseras för jämförelse mellan texter av olika längder. Lexikonet är byggt med avsikten att utföra 
litteräranalys av korta texter. Suyzhet lexikonet baseras på NRC EmoLex som utvecklats av Saif och Turney 
(2013) där ord och fraser kategoriseras enligt konnotationerna de för med sig. Kategorierna är ilska, 
förväntan, avsky, rädsla, glädje, sorg, plötslighet och tillit [egen översättning]. 
 
Namnet av Suyzhet metoden härstammar från en form av rysk litterärkritik från 1910-talet som ännu 
tillämpas inom forskning av narrativa metoder. Suyzhet är således en term som används för att beskriva de 
olika verktygen som kan tillämpas i uppbyggnaden av en berättelse.  (LaFave & Mainz 2018) 
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negativt sentiment, och medeltalsentiment för alla inlägg är 0,62. För tre stycken inlägg 

ledde Syuzhet metoden till ett sentiment av noll, det vill säga att texten klassades att vara 

neutral.  I sådana fall har jag antagit att inlägget är positivt i olika uppdelningar av 

sampelgruppen.  

 

Figur 6 Sentiment fördelning inom sampelgruppen 



29 
  

5 METOD 

För att besvara frågeställningen i min avhandling använder jag mig av en händelsestudie 

för att beräkna onormala avkastningar för enskilda företag som följd av Donald Trumps 

inlägg. Därefter använder jag resultaten från händelsestudien i en regressionsmodell 

vars uppgift är att förklara vilka determinanter som driver onormala avkastningar.  

Företagsspecifika data som används i denna avhandling, såsom aktiekurser och 

finansiella multiplar, har samlats från S&P Capital IQ (2021) databasen. 

Datainsamlingen gjordes med figur funktionen (eng. chart), medan olika finansiella 

multiplar hämtades från företagens respektive sidor i databasen. 

För datahantering och databearbetning har jag använt mig av RStudio och skrivit R-kod 

vars pseudokod kan hittas i bilagorna 3–5 (R Core Team 2019). Utöver detta har jag även 

använt följande R-paket i olika delar av min undersökning: Readxl (Wickham, H. & 

Bryan, J.2019); Dplyr (Wickham et al. 2021); Bizdays (Wilson, F. 2018); Lubridate 

(Grolemund, G. & Wickham, H. 2011); Writexl (Ooms, J. 2020); Tm (Feinerer, I. & 

Hornik, K. 2020); SnowballC (Bouchet-Valat, M. 2020); Wordcloud (Fellows, I. 2018); 

RColorBrewer (Neuwirth, E. 2014); Ggplot2 (Wickham, H. 2016); Zoo (Zeileis, A. & 

Grothendieck, G. 2005); Broom (Robinson, D., Hayes, A. & Couch, S. 2021); Car (Fox, J. 

& Weisberg, S. 2019). 

5.1 Händelsestudie metodik och onormala avkastningar 

Frågeställningen i denna avhandling följer formen: hur påverkar händelsen X 

aktiekursen Y inom en viss tidsram? Som resultat av detta är en händelsestudie ett 

lämpligt verktyg för att besvara frågeställningen. 

Händelsestudier i sin utgångspunkt beskriver en grupp av forskningsmetoder som är 

specialiserade för att undersöka olika händelser genom att jämföra det faktiska utfallet 

emot ett teoretiskt normalläge. Inom finansvärlden innebär detta ofta att forska hur en 

viss händelse, som till exempel byte i ledningsgruppen eller ett företagsuppköp, påverkar 

företagets aktiepris.  

I praktiken görs detta ofta genom att observera hur företagets aktiekurs beter sig under 

händelseperioden. Beroende på hurdan händelse som undersöks vill man även beakta 

perioden innan händelsen samt en period efter händelsen. Till exempel, i fallet av 

företagsuppköp finns det alltid möjligheten att insiders har börjat handla med aktien 

innan nyheten publicerats, vilket gör det viktigt att även granska perioden innan 
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händelsen. Hela observationsperioden kan variera från ett antal dagar till flera år 

beroende på vilket fenomen som undersöks. (Binder 1998) 

Att endast granska företagets aktiekurs under observationsperioden är inte 

ändamålsenligt. Därför är det viktigt att estimera ett teoretiskt normalläge för 

aktiekursen, det vill säga estimera hur aktiekursen skulle ha betett sig med frånvaro av 

händelsen. Ofta görs detta med att granska aktien över en längre tidsperiod (typiskt ett 

år innan händelsen fram till en kort period innan händelsen) och estimera normalläget 

på basis av detta. Enkla metoder räknar historiska medeltal, medan mer sofistikerade 

metoder vänder sig till bland annat marknadsavkastningsmodeller (eng. market return 

model) som använder marknadsmodeller för att estimera hur aktien i fråga skulle ha 

avkastat en viss dag givet att marknaden avkastat på ett visst sätt (Binder 1998). 

Populära marknadsmodeller är CAPM (eng. Capital Asset Pricing Model), Fama–

Frenchs tre-faktor modellen och Carhart fyra-faktor modellen.  

En annan metod för att estimera normalläget är att använda en marknadsindexmodell 

(eng. single-index model) vars intuition är väldigt liknande till den av 

marknadsavkastningsmodellerna. Istället för att använda en marknadsmodell väljer 

man ett lämpligt marknadsindex och regresserar aktiens avkastning emot 

marknadsindexets avkastning. Således estimerar man aktiens tendens att följa indexet 

och kan räkna uppskattade avkastningar för aktien under specifika dagar gentemot 

indexets avkastning för motsvarande dag. Genom att utnyttja dessa metoder kan det 

teoretiska normalläget, det vill säga normala avkastningar estimeras, utav vilka 

onormala avkastningar (eng. abnormal returns) kan härledas enligt följande formel: 

𝐴𝑅𝑡,𝑛 = 𝑅𝑡,𝑛 − 𝐸(𝑅)𝑡,𝑛 

Där 𝐴𝑅𝑡,𝑛 är den onormala avkastningen under dag 𝑡 för händelsen 𝑛, 𝑅𝑡,𝑛 är den riktiga 

avkastningen under dag 𝑡 för händelsen 𝑛, medan 𝐸(𝑅)𝑡,𝑛 är beteckningen för den 

förväntade avkastningen utan händelsen i fråga under dag 𝑡 för händelsen 𝑛. Ifall 

händelsen inte har lett till en aktiereaktion förväntas 𝐴𝑅 att vara noll för en specifik dag. 

Som exempel, ifall en aktie förväntas avkasta 3 % på en specifik dag, men i verkligheten 

avkastar den 4 %, blir onormala avkastningen 1 % som attribueras till händelsen i fråga.  

Ifall marknaderna inte reagerar direkt och effektivt till en händelse, eller ifall ny 

information blir konstant tillgängligt efter att händelsen skett, är det möjligt att 
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onormala avkastningar fortsätter att utvecklas över flera dagar. På grund av detta är det 

även av intresse att granska kumulativa onormala avkastningar enligt följande: 

𝐶𝐴𝑅(𝑠, 𝑒)𝑛 =  ∑ 𝐴𝑅𝑡,𝑛

𝑒

𝑠

 

Där 𝐶𝐴𝑅(𝑠, 𝑒) (eng. cumulative abnormal returns) står för kumulativa onormala 

avkastningar mellan perioden 𝑠 och 𝑒 för händelsen 𝑛. Händelsespecifika resultaten av 

en händelsestudie fastställs ofta genom att analysera 𝐶𝐴𝑅 värdens signifikans, magnitud 

och tecken. För att kunna dra större slutsatser över flera liknande händelser är det även 

vanligt att räkna medeltalet för 𝐴𝑅 under enskilda dagar på följande sätt: 

𝐴𝐴𝑅𝑡 =
1

𝑁
∑ 𝐴𝑅𝑡,𝑛

𝑁

1

 

Där 𝐴𝐴𝑅𝑡 står för medeltalet av onormala avkastningar (eng. average abnormal returns) 

under dag 𝑡. För att vidare analysera effekten som händelser kan ha över en längre period 

kan man ännu räkna kumulerade effekten av dessa medeltal över olika perioder enligt 

följande: 

𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑠, 𝑒) = ∑ 𝐴𝐴𝑅𝑡

𝑒

𝑠

 

Där 𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑠, 𝑒) betecknar kumulativa medeltalet för onormala avkastningar (eng. 

cumulative average abnormal returns) mellan perioden 𝑠 och 𝑒. Genom att räkna 

signifikansen, magnituden och tecknet av 𝐴𝐴𝑅 och 𝐶𝐴𝐴𝑅 värden är det möjligt att dra 

större slutsatser angående hur olika slags händelser påverkar aktiekurser över olika 

tidsintervall.   

Möjliga problem som kan framkomma i händelsestudier som använder dessa metoder 

härstammar långt från antagandet att det är möjligt och förmodligt att kunna räkna ut 

det teoretiska normalvärdet. Således kämpar händelsestudier med tre huvudsakliga 

problem. För det första, antagandet ceteris paribus kan leda till problem, för det är svårt 

att urskilja ifall flera sammanträffande händelser har haft en påverkan på aktiekursen 

under perioden man granskar. Att anta att allting annat hållits statiskt och konstant 

under perioden som onormala avkastningar räknas för kan leda till felaktiga resultat i 

värsta fall. Till exempel, är det möjligt att dagen då ett specifikt inlägg skrivits följts av 
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andra företagsspecifika nyheter. För att minimera effekten från detta problem, är det 

viktigt att välja en observationsperiod som inte är för lång, samt att granska händelserna 

som undersöks för möjliga övriga sammanträffande händelser med en störande effekt. 

För det andra, valet av metoden för att räkna onormala avkastningar kan påverka 

resultaten. Som exempel är det möjligt att CAPM modellen inte leder till samma resultat 

som Fama–Frenchs tre-faktor modellen. På grund av detta, kan det vara lönsamt att 

utföra händelsestudien med flera olika metoder för robusthetssjäl. Slutligen har även 

valet av marknadsindex som används i flera av dessa metoder en del problem. Ifall även 

indexet är sensitivt till händelsen som undersöks, går det inte att mäta aktiespecifika 

onormala avkastningar. Således måste indexet vara tillräckligt stort och stabilt för att 

händelser angående enskilda företag inte påverkar det, men samtidigt måste indexet 

även motsvara aktien som undersöks så nära som möjligt.  

5.2 Händelsestudie 

Första steget i min metod är att utföra en händelsestudie för att beräkna onormala 

avkastningar som orsakats av inläggen i sampelgruppen. Onormala avkastningar 

beräknas på händelsenivå genom en marknadsindexmodell med S&P 500 indexet som 

marknadsindex. Marknadsindexmodellen tillämpas som följande genom OLS-

regression: 

𝑅𝑛,𝑡 = 𝛼𝑛 + 𝛽𝑛 × 𝑅𝑚,𝑡 + 𝜀𝑛,𝑡 

Där 𝑅𝑛,𝑡 är avkastningen för händelsen 𝑛 under dag 𝑡, och 𝑅𝑚,𝑡 är avkastningen av S&P 

500 indexet som används som en indikator för marknaden under dag 𝑡. Parametrarna 

𝛼𝑛 och 𝛽𝑛 är således resultaten av OLS-regressionen och unika för varje enskild händelse 

𝑛. Således är 𝛼𝑛 ett estimat för aktiens avkastning under en dag då marknadsindexets 

avkastning varit noll, medan 𝛽𝑛 är ett estimat på aktiens tendens att följa 

marknadsindexet, det vill säga dess företagsbeta. Medan 𝜀𝑛,𝑡 representerar feltermen i 

regressionen. 

För att estimera 𝛼𝑛 och 𝛽𝑛 använder jag cirka 250 handelsdagar värt av aktiekursdata 

med startdatum 395 dagar innan händelsen ända fram till 30 dagar innan händelsen. 

Som resultat av att estimeringsperioden slutar 30 dagar innan händelsen estimeras 

värden för 𝛼𝑛 och 𝛽𝑛 utan interferens från inlägget. Avkastningarna räknas som 

kontinuerliga avkastningar (eng. continuously compounded returns) med formeln 𝑅𝑡 =

𝑙𝑛(𝑝𝑡) − 𝑙𝑛(𝑝𝑡−1) där 𝑅𝑡 står för kontinuerliga avkastningen för dag 𝑡 och 𝑝𝑡 står för priset 
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av aktien under dag 𝑡 medan 𝑝𝑡−1 står för priset av aktien under föregående dag. 

Aktiekurserna i sin tur är justerade slutkurser (eng. adjusted close price) som är 

korrigerade för möjliga dividendbetalningar och aktiefördelningar (eng. stock splits). 

Efter att 𝛼𝑛 och 𝛽𝑛 är estimerade för varje specifik händelse kan normala avkastningar 

runt händelseperioden estimeras med formeln 𝐸(𝑅)𝑡,𝑛 = 𝛼𝑛 + 𝛽𝑛 × 𝑅𝑚,𝑡. Därefter räknar 

jag onormala avkastningar med att subtrahera normala avkastningar från riktiga 

avkastningar enligt 𝐴𝑅𝑡,𝑛 = 𝑅𝑡,𝑛 − 𝐸(𝑅)𝑡,𝑛. Dessa 𝐴𝑅 värden räknas med startpunkt tio 

dagar före inlägget skrivits ända fram till tio dagar efter. Orsaken varför en så lång period 

granskas är på grund av robusthet. I en välfungerande modell borde perioden innan ett 

inlägg inte visa signifikanta onormala avkastningar. Således är det är värt att granska att 

detta antagande stämmer i samband med modelldiagnostik, vilket i sin tur tillåter mig 

att dra olika slutsatser angående ifall modellen har en positiv eller negativ drift. I figur 7 

förklaras estimeringsperioden och händelseperioden genom en tidsserie med båda 

perioderna markerade på den. Givet en sampelgrupp av 253 händelser och 21 stycken 𝐴𝑅 

värden per händelse leder detta till 5 313 unika 𝐴𝑅 värden mellan 𝐴𝑅𝑡−10 och 𝐴𝑅𝑡+10.  

 

Figur 7 Händelsestudiens estimerings- och händelseperiod 

Det finns inte någon specifik orsak att anta att aktiekurserna skulle börja reagera till ett 

inlägg innan den blivit skrivet. Således analyseras onormala avkastningar endast från 

och med händelsedagen. Samtidigt gör jag antagandet att USA:s aktiemarknad agerar 

effektivt och snabbt gällande företag som hittas i S&P 500 indexet. Följaktligen borde 

reaktionen i aktiekursen ske i sin fullständighet under samma dag som inlägget skrivits. 

Det är dock nämnvärt att tweets kan skrivas efter att aktiemarknaden stängs, vilket leder 

till att reaktionen skulle falla på följande dag. Således begränsas händelseperioden som 

de facto analyseras i denna avhandling till dagen då inlägget skrivits samt följande dag. 

Enligt detta är 𝐶𝐴𝑅(0, 1) värden i fokus av analysen som utförs.  
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5.2.1 Hypoteser för händelsestudien 

Givet att flera tidigare händelsestudier gjorts angående Trumps twitterfenomen 

förväntar jag mig att nå liknande resultat som tidigare forskare. Det vill säga resultat som 

är eniga med teorin som berör innebörden av nyheter över aktiekurser och hur denna 

teori kan förlängas till att beröra även tweets. 

Således är min hypotes att signifikanta onormala avkastningar kan observeras under 

dagen som inlägget skrevs samt under följande dag. I enlighet med tidigare studier, 

förväntar jag mig att vissa inlägg kan vara värdeskapande medan andra är 

värdeförstörande, och att detta kan fångas med ett sentimentmått. Min förväntning är 

att inlägg med positivt sentiment leder till positiva onormala avkastningar, medan inlägg 

med negativt sentiment leder till negativa onormala avkastningar. På grund av detta görs 

olika test över signifikansen av onormala avkastningarna skilt på tweets med positivt och 

negativt sentiment. 

5.3 Regressionsmodell 

I steg två av min metod använder jag resultaten från första steget, det vill säga 

händelsestudien, i en OLS-regressionsmodell för att forska sambandet mellan 

twitterfenomenet och en grupp variabler som tangerar frågeställningen i min 

avhandling. Till dessa variabler hör antal retweets, antal twitterföljare och ifall tweeten 

blivit raderad. 

Antal retweets i sampelgruppen har en relativt stor varians med värden mellan ungefär 

1 000 och 100 000. På grund av detta görs en logtransformation med den naturliga 

logaritmen så att datapunkterna blir mer jämförbara. Efter denna justering rör sig 

retweets variabeln mellan 7,0 och 11,5. Samma transformation görs även till variabeln 

för twitterföljare på grund av samma orsak.  Variabeln för ifall tweeten blivit raderad är 

en dummyvariabel. 

Utöver dessa förklarande variabler som undersöks används en grupp av 

kontrollvariabler. Kontrollvariablernas roll är att stödja modellen och de har valts i 

enlighet med tidigare undersökningar, såsom Ajjoub, Walker och Zhao (2020), som visat 

att flera av dessa variabler varit viktiga i liknande modeller. Till kontrollvariablerna hör 

följande: inläggets sentiment, vilket år inlägget skrivits, vilken industri företaget hör till, 

företagsbeta, företagets skuldsättningsgrad, företagets marknadsvärde/bokvärde, 

företagets avkastning på eget kapital (eng. ROE) och företagets tillgångar. 
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Kontrollvariablerna har följande specifikationer och motiveringar: inläggens sentiment 

varierar från –4 till 4,5 i sampelgruppen. Året som inlägget skrevs är en dummyvariabel 

för åren 2017, 2018, 2019 och 20206 vars uppgift är att fånga skiften i det politiska 

klimatet som råder under året då tweeten skrivits. Det är möjligt att twittereffekten 

varierat i storlek längs åren som resultat av att marknaderna blivit vana i hur Trump 

skriver på Twitter. Vilken industri som företaget tillhör är också en dummyvariabel som 

bestäms enligt de först två siffrorna i företagets GICS-kod (eng. Global Industry 

Classification Standard). Uppgiften av denna variabel är att fånga industrispecifika 

skillnader i modellen. Företagets beta värde används för att fånga marknadsrisken som 

företaget bär som kan påverka hur känslig dess aktie är till olika nyheter. Beta värdet 

som används är samma beta som räknats i händelsestudien. Företagets 

skuldsättningsgrad används också för att fånga olika riskegenskaper av företaget som 

kan göra det mer eller mindre känsligt till olika nyheter. Skuldsättningsgraden beräknas 

med formeln 𝐷 𝐸⁄ , där 𝐷 står för skuld och 𝐸 för eget kapital. Företagets 

marknadsvärde/bokvärde, eller 𝑃 𝐵⁄  värde, används för att fånga hur högt aktien 

prissätts på marknaderna. Företagets lönsamhet estimeras med avkastning på eget 

kapital (eng. ROE). Förutom detta används också företagets tillgångar för att fånga dess 

storlek. Tillgångarna varierar drastiskt från företag till företag, så denna variabel 

logtransformeras. Alla variabler bestäms på en årsnivå. Efter tillägget av 

kontrollvariablerna ser regressionsmodellen ut som följande: 

𝐶𝐴𝑅(0, 1)𝑛 = 𝛼 + 𝛽1 × 𝑙𝑛(𝑟𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠𝑛) + 𝛽2 × 𝑙𝑛(𝑓ö𝑙𝑗𝑎𝑟𝑒𝑛) + 𝛽3 × 𝐷𝑛
𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑

+ 𝛽4 × 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑛 + 𝛽5 × 𝐷𝑛
å𝑟 + 𝛽6 × 𝐷𝑛

𝐺𝐼𝐶𝑆 + 𝛽7 × 𝛽𝑛 + 𝛽8 × 𝐷 𝐸⁄
𝑛

+ 𝛽9 × 𝑅𝑂𝐸𝑛 + 𝛽10 × 𝑙𝑛(𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑛) + 𝜀𝑛 

Där 𝛽1, 𝛽2 och 𝛽3 är koefficienterna för modellens förklarande variabler och fokuset av 

denna avhandling. Huvudfokuset är dock 𝛽1 koefficienten för retweets, för denna 

variabel antas att medföra den största mängden information angående tweeten. 

Följarmängden är mer genomskinlig och konstant, så dess effekt är nödvändigtvis inte 

av lika stort intresse som retweets som kan variera från inlägg till inlägg. Koefficienten 

för 𝛽4 är unik på grund av att sentimentvariabeln som den byggs på inte är 

normalfördelad och dessutom förklarar dess tecken det förväntade tecknet av 

aktiekursreaktionen. Detta innebär att negativt sentiment förväntas leda till ett negativt 

𝐶𝐴𝑅(0, 1) värde, medan positivt sentiment förväntas leda till positiva 𝐶𝐴𝑅(0, 1) värden. 

 
6 år 2016 lämnas bort för att undvika dummyvariabel fällan. Samma beaktning görs för GICS-kod 
dummyvariabeln 
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Koefficienterna för 𝛽5 ända till 𝛽10 relaterar till kontrollvariabler vars uppgift är att 

stabilisera och förbättra modellens förklaringsgrad. 

Det är dock nämnvärt att sambandet mellan 𝐶𝐴𝑅(0, 1) och mina förklarande variabler 

kan vara problematiska att undersöka i en så rätlinjig regressionsmodell. Enligt 

resultaten från händelsestudien (se kapitel 6.1) styr sentimentet tecknet för 𝐶𝐴𝑅(0, 1), 

vilket gör det omöjligt för till exempel 𝛽1 att mäta ifall mängden retweets ökar på 

magnituden av  𝐶𝐴𝑅(0, 1). För ifall retweets leder till en ökad aktiereaktion, det vill säga 

en mer kraftigt negativ reaktion för inlägg med negativa sentiment och vice versa för 

positiva, misslyckas 𝛽1 att fånga denna effekt i den tidigare nämnda 

regressionsmodellen. Således måste två skilda modeller byggas, en för positiva inlägg 

och en för negativa. 

För att testa hur 𝐶𝐴𝑅(0, 1) påverkas av de förklarande variablerna och 

kontrollvariablerna körs ett antal enkla modeller som endast inkluderar 

popularitetsvariablerna från Twitter och ett antal mer kompletta modeller som utnyttjar 

även kontrollvariablerna.   

5.3.1 Hypoteser för regressionsmodellen 

Vid denna tidpunkt har jag inte hittat exempel av tidigare undersökningar som studerat 

sambandet mellan aktiereaktionen som resultat av ett inlägg från Donald Trump och 

retweets, antal twitterföljare och ifall tweeten blivit raderad. Således kan jag inte stöda 

mina hypoteser med tidigare studier, utan istället baserar jag dem på 

bakgrundslitteraturen samt intuition.  

Min intuitiva hypotes är att dessa popularitetsvariabler är av betydelse för modellen. 

Speciellt förväntar jag att retweets har en signifikant påverkan över hur aktien reagerar, 

för jag antar att det finns en korrelation mellan marknadens reaktion och hur inlägget 

mottagits på Twitter. Ett inlägg med fler retweets signalerar både att fler mänskor varit 

av samma åsikt med tweeten och varit intresserade av den, samt är mängden retweets en 

indikator för hur många mänskor som läst inlägget. På grund av detta förväntar jag mig 

att fler retweets leder till en ökad magnitud i reaktionen på marknaderna, det vill säga 

en större sänkning av aktiekurser för negativa inlägg och en större ökning av aktiekurser 

för positiva inlägg.  

Följarmängden som Donald Trump haft vid tidpunkten när han skrev ett inlägg 

signalerar också om hur många mänskor i medeltal har läst vad han skrivit. Således 
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förväntar jag mig att även denna popularitetsvariabel kommer att påverka reaktionen 

som sker på marknaderna. För positiva inlägg förväntar jag mig att den ökade mängden 

publicitet leder till en större reaktion i aktiekursen, medan för negativa inlägg förväntar 

jag liknande resultat men med motsatt tecken.  

Vad som angår ifall tweeten blivit raderad är en tvåsidig fråga. För det första kan dessa 

inlägg vara av enorm betydelse givet att de kan ha varit så kontroversiella att Twitter 

bestämt att radera dem från sin plattform. Å andra sidan är det möjligt att dessa inlägg 

raderats på grund av skrivfel som korrigerats med ett nytt inlägg inom ett par minuter. 

För det andra har dessa inlägg speciella egenskaper inom sampelgruppen, för det har 

inte varit möjligt för twitteranvändare att dela dessa tweets efter att de blivit raderade. 

Således har raderade inlägg väldigt få retweets som kan påverka hur de tolkas i modellen. 

Efter manuell kontrollering av inläggen som blivit raderade i min sampelgrupp är min 

hypotes att de är av låg innebörd och icke signifikanta. Enligt min gissning är flesta av 

dem raderade av Trump själva, medan endast enstaka få är raderade av Twitter. Således 

är informationsinnehållet av ifall tweeten blev raderad relativt liten. 
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6 RESULTAT 

Härnäst presenterar jag resultaten i min avhandling. Jag börjar med att framställa 

resultaten från händelsestudien, varefter dess resultat vidareforskas i 

regressionsmodellen vars slutprodukt presenteras i detalj.   

6.1 Resultat av händelsestudien 

Med de 5 313 𝐴𝑅 värden som räknats kan effekten av varje händelse mätas över en period 

som innehar dagen som inlägget skrivits samt följande dag. Denna period som består av 

𝐴𝑅𝑛,𝑡+0 och 𝐴𝑅𝑛,𝑡+1 blir således 𝐶𝐴𝑅(0, 1)𝑛, det vill säga kumulativa onormala 

avkastningen under dag 𝑡 + 0 och 𝑡 + 1 för händelsen 𝑛. I figur 8 visas fördelningen av 

hela sampelgruppens 𝐶𝐴𝑅(0, 1) värden som är långt centrerade runt noll med ett 

medeltal av 0,16 procent.  

Efter detta delas sampelgruppen av 253 inlägg till en grupp av 164 tweets med positivt 

sentiment och en grupp av 89 tweets med negativt sentiment. Orsaken för uppdelningen 

är att ifall händelser, som enligt hypotesen i denna avhandling, har negativa förväntade 

𝐴𝑅 värden kan de inte blandas in i samma grupp som händelser med positiva förväntade 

𝐴𝑅 värden. Ifall min hypotes stämmer, skulle hantering av hela datasamplet som en 

grupp kunna leda till vilseledande resultat där medeltalen av 𝐴𝑅 värden tenderar mot 

noll. I figur 9 visas uppdelningen av sampelgruppen med fördelningen av 𝐶𝐴𝑅(0, 1) 

värden med negativt och positivt sentiment. Medeltalen för grupperna är -0,25 procent 

och 0,39 procent respektive.  

Enligt visuell granskning av figurerna 8 och 9 tenderar 𝐶𝐴𝑅(0,1) värden mot en normal 

distribution, vilket innebär att t-test kunde tillämpas för att mäta signifikansen av 

händelserna. Normaliteten av grupperna testas ännu med Shapiro-Wilk metoden vars 

resultat är signifikanta på en 1 procents nivå för både negativa och positiva 𝐶𝐴𝑅(0, 1) 

värden. Enligt detta resultat förkastas nollhypotesen av normalitet. Vidare analys av 

normaliteten visar att grupperna lider av tunga svansar (eng. heavy tail) med kurtos-

värden på över 15 vilket förklarar långt varför nollhypotesen för normalitet förkastas. 

Givet att datan ändå beter sig relativt normalt görs valet av att tillämpa t-test för testande 

av signifikans. Metoden som tillämpas för t-testen är tvåsidig med nollhypotesen av att 

onormala avkastningen som testas är lika med noll.  
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Figur 8 Kumulativa onormala avkastningar för hela sampelgruppen 

 

Figur 9 Kumulativa onormala avkastningar för negativa och positiva inlägg 

I tabell 2 framställs 𝐴𝐴𝑅 för varje enskild dag för hela händelseperioden av 21 dagar. 

Dagarna 𝑡 − 9, 𝑡 − 2, 𝑡 + 0 och 𝑡 + 3 visas vara signifikanta, varav dag 𝑡 − 9, 𝑡 − 2 och 𝑡 +

3  är uteliggare enligt vilka en reaktion i aktiekurser händer redan flera dagar innan 

inlägget eller flera dagar efter.  Detta kan bero på att i flera fall har företagen skrivits om 

i traditionella nyheter varefter Trump ett antal dagar senare skrivit sitt inlägg, eller så är 

detta ett märke av drift i modellen.  Övriga resultat i tabell 2 tyder på att en reaktion i 

aktiekurser sker under samma dag som inlägget skrivits, och att marknaderna fortsätter 
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att reagera möjligtvis ännu tre dagar efteråt. Märkvärt är dock att i gruppen av negativt 

sentiment är 𝐴𝐴𝑅 för 𝑡 + 0 inte signifikant. Detta resultat är dock i samma linje som 

studien utförd av Ajjoub, Walker och Zhao (2020) som också nådde liknande resultat för 

tweets med negativt sentiment. I medeltal ledde negativa inlägg till en aktiereaktion av -

0,17 procent under händelsedagen, medan motsvarande siffran för positiva inlägg var 

0,33 procent.  

Tabell 2 Medeltal av onormala avkastningar 

  Negativt sentiment Positivt sentiment 

  AAR t-värde p-värde AAR t-värde p-värde 

t-10 -0,01 % -0,10 0,92 -0,11 % -0,88 0,38 

t-9** 0,09 % 0,63 0,53 -0,24 % -2,12 0,04 

t-8 0,05 % 0,16 0,87 -0,19 % -1,05 0,30 

t-7 0,05 % 0,19 0,85 0,02 % 0,12 0,91 

t-6 -0,35 % -1,27 0,21 0,00 % 0,01 0,99 

t-5 0,07 % 0,43 0,67 -0,02 % -0,14 0,89 

t-4 -0,20 % -0,95 0,35 -0,20 % -1,10 0,27 

t-3 0,20 % 1,04 0,30 0,17 % 0,81 0,42 

t-2* -0,09 % -0,63 0,53 -0,31 % -1,81 0,07 

t-1 -0,13 % -0,54 0,59 -0,44 % -1,47 0,14 

t+0* -0,17 % -0,86 0,39 0,33 % 1,69 0,09 

t+1 -0,08 % -0,23 0,82 0,06 % 0,39 0,69 

t+2 -0,34 % -1,58 0,12 -0,28 % -1,41 0,16 

t+3*** -0,04 % -0,15 0,88 -0,58 % -2,62 0,01 

t+4 -0,20 % -0,99 0,32 -0,07 % -0,48 0,63 

t+5 -0,01 % -0,05 0,96 -0,10 % -0,48 0,63 

t+6 -0,17 % -1,26 0,21 0,17 % 1,04 0,30 

t+7 0,25 % 1,53 0,13 0,23 % 1,63 0,10 

t+8 -0,30 % -1,56 0,12 0,27 % 1,38 0,17 

t+9 0,01 % 0,04 0,97 0,19 % 1,25 0,21 

t+10 -0,06 % -0,31 0,75 -0,25 % -1,42 0,16 

I tabellen ovan betecknar "***" signifikans på 1 % nivå, "**" signifikans på 5 % nivå och "*" 
signifikans på 10 % nivå.  

 

En närmare analys av 𝐴𝐴𝑅 värden görs genom att summera ihop dem till 𝐶𝐴𝐴𝑅 värden. 

I tabell 3 visas 𝐶𝐴𝐴𝑅 värden av vilka de flesta är signifikanta. Orsaken till att flesta 𝐶𝐴𝐴𝑅 

värden är signifikanta beror på att i medeltal är 𝐴𝐴𝑅 värden negativa, det vill säga 

modellen har en negativ drift. Således blir 𝐶𝐴𝐴𝑅 värden för längre perioder alltmer 

negativa och deras skillnad från noll ökar. Perioden som innehaver händelsedagen och 

följande dag visar en avkastning av -0,25 procent och 0,39 procent för negativt och 
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positivt sentiment respektive. Ifall ännu dag 𝑡 + 2 beaktas är avkastningarna -0,60 

procent och 0,12 procent.  

Tabell 3 Kumulativa medeltal av onormala avkastningar 

  Negativt sentiment Positivt sentiment 

  CAAR t-värde p-värde CAAR t-värde p-värde 

CAAR(-5, 5)* -0,99 % -2,02 0,07 -1,43 % -1,62 0,14 

CAAR(-4, 4)** -1,05 % -2,35 0,05 -1,31 % -1,49 0,18 

CAAR(-3, 3) -0,65 % -1,51 0,18 -1,05 % -1,17 0,29 

CAAR(-2, 2)** -0,82 % -3,42 0,03 -0,64 % -0,91 0,42 

CAAR(-1, 1)** -0,38 % -4,97 0,04 -0,05 % -0,08 0,95 

CAAR(0, 1) -0,25 % -2,87 0,21 0,39 % 1,49 0,38 

CAAR(0, 2) -0,60 % -2,58 0,12 0,12 % 0,22 0,85 

CAAR(0, 3)* -0,64 % -2,36 0,10 -0,46 % -0,58 0,60 

CAAR(0, 4)** -0,83 % -3,16 0,03 -0,53 % -0,69 0,53 

CAAR(0, 5)** -0,84 % -2,76 0,04 -0,63 % -0,84 0,44 

I tabellen ovan betecknar "***" signifikans på 1 % nivå, "**" signifikans på 5 % nivå och "*" 
signifikans på 10 % nivå.  

 

Således är resultaten från händelsestudien i linje med tidigare studier som behandlar 

Trumps inlägg som också funnit en signifikant twittereffekt. Resultaten visar att i 

medeltal för inlägg med positivt sentiment kan en signifikant reaktion i aktiekurser av 

0,33 procent åskådas under samma dag, medan för inlägg med negativt sentiment 

observeras det inte en signifikant reaktion i aktiekurser. Överlag präglas modellen av en 

negativ drift i onormala avkastningar även flera dagar innan händelsedagen. Detta kan 

vara en indikation över att metoden för estimeringen av normala avkastningar inte är 

tillräckligt precis för en problemfri modell.  

I följande del används 𝐶𝐴𝑅(0, 1) värden från händelsestudien för vidare analys. Jag har 

valt denna period på grund av tre orsaker: För det första stöds detta val av tidigare 

forskare som Ajjoub, Walker och Zhao (2020) som använt sig av samma period. För det 

andra stöds denna period av resultaten för 𝐴𝐴𝑅 värden enligt vilka dag 𝑡 + 0 och 𝑡 + 1 är 

positiva för inlägg med positivt sentiment och negativa för inlägg med negativt 

sentiment. Givet att modellen har en negativ drift tyder dessa positiva värden att dessa 

två dagar är av särskild signifikans. För det tredje stöds valet av litteraturen enligt vilken 

marknader tenderar att reagera snabbt till nya nyheter. Således kan en längre period leda 

till oklara resultat som följd av interferens från en modell med negativ drift.  
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6.2 Resultat från regressionsmodellen 

Förhållandet mellan modellens förklarande variabler, det vill säga retweets, följarmängd 

och ifall tweeten blivit raderad, och modellens beroende variabel, 𝐶𝐴𝑅(0, 1), testas i ett 

flertal olika modeller. Den första modellen, vars resultat syns i tabell 4, är delad i en 

positiv och i en negativ grupp, och innehåller endast förklarande variablerna och 

beroende variabeln. Inga av koefficienterna är signifikanta och modellens 

förklaringsgrad är väldigt låg, då 𝑅2 värden är 0,4 och 2 procent för den positiva och 

negativa gruppen respektive. Varken den positiva eller negativa modellen är signifikant, 

som tyder på att relationen mellan variablerna förblir oklar i en enkel modell utan 

kontrollvariabler. 

Tabell 4 Modell 1: Förklarande variabler 

 Positiv grupp Negativ grupp 

 Koefficient 
Standard 
avvikelse 

t-
värde 

p-värde Koefficient 
Standard 
avvikelse 

t-
värde 

p-värde 
  

Konstant -0,0623 0,1124 -0,55 0,58 0,2382 0,2445 0,97 0,33 

Retweets -0,0008 0,0060 -0,13 0,90 -0,0091 0,0098 -0,93 0,36 

Följarmängd 0,0042 0,0056 0,74 0,46 -0,0085 0,0148 -0,57 0,57 

Raderad -0,0044 0,0112 -0,39 0,70 -0,0083 0,0273 -0,30 0,76 

R² 0,00425 0,02162 

Justerad R² -0,01442 -0,01291 

F-värde 0,22750 0,62620 

p-värde 0,87710 0,60000 

I tabellen ovan betecknar "***" signifikans på 1 % nivå, "**" signifikans på 5 % nivå och "*" 
signifikans på 10 % nivå. 

 

Följande modellen som testas bygger vidare på modell 1 och utnyttjar alla 

kontrollvariabler som nämnts i kapitel 5.3 av denna avhandling. Resultaten av modell 2 

syns i tabell 5, som är också tvådelad enligt inläggets sentiment i en positiv och en negativ 

grupp. Enligt modell 2 är företagets beta, tillgångar, samt industridummyn för två olika 

industrier signifikanta bland tweets med positivt sentiment. För inlägg med negativt 

sentiment finns det inga signifikanta koefficienter. Koefficienten som kommer närmast 

att vara signifikant är sentimentvariabeln med ett p-värde på 10,9 procent. 

Förklaringsgraden av modell 2 är högre än i modell 1, med 𝑅2 värden av 23,7 och 14,0 

procent för positiva och negativa gruppen respektive. Förutom detta, är den positiva 

gruppen för modell 2 signifikant med ett p-värde av 1,3 procent.  

Modell 2 visar att en del av kontrollvariablerna är viktiga för att förklara hur aktiekursen 

av ett företag reagerar till ett inlägg skrivet av Donald Trump. Det är dock nämnvärt att 
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förklarande variablerna, det vill säga popularitetsmåtten på Twitter, inte är signifikanta 

i varken modell 1 eller 2.  

Tabell 5 Modell 2: Förklarande och kontrollvariabler 

 Positiv grupp Negativ grupp 

 Koefficient 
Standard 
avvikelse 

t-
värde 

p-
värde 

Koefficient 
Standard 
avvikelse 

t-
värde 

p-
värde   

Konstant* 0,6571 0,3453 1,90 0,06 0,6495 0,7810 0,83 0,41 

Retweets -0,0060 0,0060 -0,99 0,32 -0,0079 0,0115 -0,68 0,50 

Följarmängd -0,0288 0,0188 -1,53 0,13 -0,0458 0,0433 -1,06 0,29 

Raderad -0,0117 0,0112 -1,05 0,30 -0,0196 0,0306 -0,64 0,52 

Sentiment 0,0024 0,0025 0,96 0,34 -0,0087 0,0053 -1,63 0,11 

Beta** 0,0233 0,0094 2,48 0,01 0,0248 0,0207 1,20 0,24 

Skuldsättningsgrad -0,0002 0,0013 -0,13 0,90 -0,0001 0,0085 -0,01 0,99 

Marknadsvärde/bokvärde 0,0001 0,0002 0,52 0,60 0,0000 0,0011 -0,03 0,97 

ROE -0,0003 0,0060 -0,04 0,97 0,0051 0,0403 0,13 0,90 

Tillgångar** -0,0052 0,0027 -1,96 0,05 0,0078 0,0055 1,43 0,16 

År 2017 0,0069 0,0164 0,42 0,68      

År 2018 0,0194 0,0255 0,76 0,45 -0,0016 0,0237 -0,07 0,95 

År 2019 0,0290 0,0280 1,04 0,30 0,0108 0,0311 0,35 0,73 

År 2020 0,0512 0,0315 1,63 0,11 0,0250 0,0395 0,63 0,53 

Sällanköpsvaror -0,0086 0,0066 -1,31 0,19 -0,0159 0,0248 -0,64 0,52 

Dagligvaror 0,0143 0,0166 0,87 0,39      

Energi 0,0032 0,0134 0,24 0,81      

Finans 0,0129 0,0223 0,58 0,57 -0,0653 0,0527 -1,24 0,22 

Hälsovård -0,0023 0,0113 -0,21 0,84 -0,0041 0,0450 -0,09 0,93 
Industrivaror och -
tjänster*** -0,0277 0,0090 -3,08 0,00 -0,0388 0,1456 -0,27 0,79 

Informationsteknik 0,0004 0,0094 0,05 0,96 -0,0224 0,0335 -0,67 0,50 

Material 0,0029 0,0287 0,10 0,92      

Fastigheter** -0,0606 0,0257 -2,36 0,02      

Kraftförsörjning 0,0005 0,0301 0,02 0,99      

R² 0,23700 0,13990 

Justerad R² 0,11170 -0,06604 

F-värde 1,89100 0,67930 

p-värde** 0,01312 0,81250 

I tabellen ovan betecknar "***" signifikans på 1 % nivå, "**" signifikans på 5 % nivå och "*" 
signifikans på 10 % nivå. 

 

Den följande modellen, som visas i tabell 6, bygger vidare på resultaten från modell 2 

och har uteslutit förklarande variabeln angående ifall tweeten var raderad eller inte. 

Detta görs på grund av dess låga signifikans i modell 1 och 2, samt på grund av att dess 

informationsinnehåll som är antagligen väldigt lågt i min sampelgrupp (se kapitel 5.3.1). 

Utöver detta har även kontrollvariablerna för skuldsättningsgrad, 𝑃 𝐵⁄  värde och ROE 
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eliminerats från modellen. Dessa kontrollvariabler uteslutes på grund av att modell 2 

visar dem vara av låg signifikans.  

Resultaten från modell 3 är väldigt lika resultaten från modell 2. I modell 3 är företagets 

beta, tillgångar, samt industridummyn för två olika industrier signifikanta bland inlägg 

med positivt sentiment, medan för inlägg med negativt sentiment är inga av 

koefficienterna signifikanta. För inlägg med positivt sentiment har modell 3 ett justerat 

𝑅2 värde av 12,1 procent medan motsvarande värde i modell 2 är 11,2 procent. Positiva 

gruppen av modell 3 är även signifikant på en 1 procents nivå. 

Tabell 6 Modell 3: Anpassade förklarande och kontrollvariabler 

 Positiv grupp Negativ grupp 

 Koefficient 
Standard 
avvikelse 

t-
värde 

p-
värde 

Koefficient 
Standard 
avvikelse 

t-
värde 

p-
värde   

Konstant* 0,6055 0,3370 1,80 0,07 0,6576 0,6654 0,99 0,33 

Retweets -0,0038 0,0056 -0,67 0,50 -0,0057 0,0085 -0,67 0,50 

Följarmängd -0,0270 0,0185 -1,46 0,15 -0,0432 0,0375 -1,15 0,25 

Sentiment 0,0026 0,0024 1,05 0,29 -0,0082 0,0052 -1,57 0,12 

Beta*** 0,0232 0,0085 2,73 0,01 0,0146 0,0176 0,83 0,41 

Tillgångar** -0,0053 0,0025 -2,10 0,04 0,0052 0,0048 1,09 0,28 

År 2017 0,0074 0,0154 0,48 0,63     

År 2018 0,0184 0,0243 0,76 0,45 -0,0019 0,0230 -0,08 0,94 

År 2019 0,0281 0,0267 1,05 0,29 0,0136 0,0280 0,48 0,63 

År 2020 0,0480 0,0303 1,58 0,12 0,0273 0,0346 0,79 0,43 

Sällanköpsvaror -0,0073 0,0061 -1,19 0,23 -0,0087 0,0113 -0,76 0,45 

Dagligvaror 0,0152 0,0161 0,95 0,35     

Energi 0,0031 0,0132 0,24 0,81     

Finans 0,0139 0,0217 0,64 0,53 -0,0498 0,0500 -1,00 0,32 

Hälsovård -0,0009 0,0112 -0,08 0,93 -0,0037 0,0441 -0,08 0,93 
Industrivaror och -
tjänster*** -0,0216 0,0075 -2,87 0,00 -0,0172 0,0489 -0,35 0,73 

Informationsteknik 0,0009 0,0092 0,10 0,92 -0,0149 0,0321 -0,46 0,64 

Material 0,0046 0,0285 0,16 0,87     

Fastigheter** -0,0432 0,0190 -2,27 0,02     

Kraftförsörjning 0,0011 0,0295 0,04 0,97     

R² 0,22360 0,11710 

Justerad R² 0,12120 -0,03592 

F-värde 2,18300 0,76530 

p-värde*** 0,00508 0,69320 

I tabellen ovan betecknar "***" signifikans på 1 % nivå, "**" signifikans på 5 % nivå och "*" 
signifikans på 10 % nivå. 

 

Modell 3 är således den mest välfungerande modellen i denna avhandling för att förklara 

hur onormala avkastningar beter sig som resultat av en tweet. Således är modell 3 

huvudmodellen som används för att dra slutsatser angående resultaten. Modell 1, 2 och 
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3 använder 𝐶𝐴𝑅(0, 1) som beroende variabel, men modellerna testades även för 𝐴𝑅𝑡+0, 

𝐶𝐴𝑅(0, 2) och 𝐶𝐴𝑅(0, 3) värden, men i alla dessa fall sjönk modellernas förklaringsgrad 

drastiskt, så detaljerna från dessa modeller rapporteras inte i denna avhandling. 

6.2.1 Vidare analys av parvisa variabler 

En av svagheterna av modell 1, 2 och 3 är att allt data inte går att utnyttjas i samma 

regressionsmodell, utan istället delas datan till en grupp med positivt sentiment och en 

grupp med negativt sentiment. För att motverka detta problem använder jag mig av en 

modifierad regressionsekvation där parvisa variabler utnyttjas som ser ut som följande: 

𝐶𝐴𝑅(0, 1)𝑛 = 𝛼 + 𝛽1 × 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑛  × 𝑙𝑛(𝑟𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠𝑛) + 𝛽3 × 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑛 × 𝑙𝑛(𝑓ö𝑙𝑗𝑎𝑟𝑒𝑛)

+ 𝛽4 × 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑛 × 𝛽𝑛 + 𝛽5 × 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑛 × 𝐷 𝐸⁄
𝑛

+ 𝛽6 × 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑛 × 𝑙𝑛(𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑛) + 𝛽7 × ln(𝑟𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠𝑛)

+ 𝛽8 × 𝑙𝑛(𝑓ö𝑙𝑗𝑎𝑟𝑒𝑛) + 𝛽9 × 𝛽𝑛 + 𝛽10 × 𝐷 𝐸⁄
𝑛 + 𝛽11 × 𝑙𝑛(𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑛)

+ 𝛽12 × 𝐷𝑛
å𝑟 + 𝛽13 × 𝐷𝑛

𝐺𝐼𝐶𝑆 + 𝜀𝑛 

Skillnaden mellan den originella regressionsekvation och denna är att variablerna som 

visats vara av låg signifikans i modell 2 eliminerats, precis som i modell 3. Förutom detta 

har sentimentvariabeln multiplicerats med variablerna för retweets, följarmängd, 

företagsbeta, skuldsättningsgrad och tillgångar. Detta görs för att tillåta modellen att 

predicera att olika variabler kan ha en motsatt effekt på aktiereaktionen beroende på 

sentimentet samtidigt som alla datapunkter i sampelgruppen kan användas i en och 

samma regressionsmodell. Dummyvariablerna för år och industri multipliceras inte med 

sentimentvariabeln. 

Resultaten för modell 4 där sentimentvariabeln parats ihop med andra variabler visas i 

tabell 7. Koefficienterna för företagets beta samt två stycken industridummyn visas vara 

signifikanta i denna modell. Förutom detta är också koefficienten för sentiment gånger 

följarmängd signifikant på en 10 procents nivå. Hela modellens förklaringsgrad är dock 

lägre än för modell 3, med ett 𝑅2 värde på 8,2 procent. Utöver detta är modell 4 inte 

signifikant, med ett p-värde på över 60 procent.  

I jämförelse till modell 3, visar modell 4 en lägre förklaringsgrad och ett betydligt högre 

p-värde. Vad som är dock intressant är att enligt modell 4 är förklarande variabeln för 

följarmängd signifikant när den paras ihop med sentimentvariabeln. Detta är den enda 

modellen som predicerar att koefficienterna för sentiment eller följarmängd är 

signifikanta.  
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Tabell 7 Modell 4: Parvisa variabler 

 Koefficient 
Standard 
avvikelse 

t-värde p-värde 
  

Konstant 0,0330 0,3357 0,10 0,92 

Sentiment -0,1651 0,1085 -1,52 0,13 

Retweets -0,0022 0,0048 -0,47 0,64 

Följarmängd 0,0003 0,0191 0,02 0,99 

Beta* 0,0148 0,0084 1,76 0,08 

Tillgångar -0,0004 0,0025 -0,18 0,86 

År 2017 -0,0243 0,0177 -1,37 0,17 

År 2018 -0,0264 0,0243 -1,09 0,28 

År 2019 -0,0278 0,0264 -1,05 0,29 

År 2020 -0,0217 0,0295 -0,74 0,46 

Sällanköpsvaror 0,0069 0,0059 1,16 0,25 

Dagligvaror* 0,0376 0,0196 1,92 0,06 

Energi 0,0180 0,0156 1,15 0,25 

Finans 0,0083 0,0226 0,37 0,71 

Hälsovård 0,0100 0,0128 0,79 0,43 

Industrivaror och -tjänster -0,0082 0,0090 -0,92 0,36 

Informationsteknik** 0,0215 0,0102 2,11 0,04 

Material 0,0038 0,0355 0,11 0,92 

Fastigheter 0,0279 0,0243 1,15 0,25 

Kraftförsörjning 0,0564 0,0383 1,47 0,14 

Sentiment:Retweets -0,0011 0,0039 -0,28 0,78 

Sentiment:Följarmängd* 0,0097 0,0056 1,74 0,08 

Sentiment:Beta 0,0030 0,0049 0,61 0,54 

Sentiment:Tillgångar -0,0001 0,0015 -0,03 0,97 

R² 0,08154 

Justerad R² -0,01070 

F-värde 0,88400 

p-värde 0,62030 

I tabellen ovan betecknar "***" signifikans på 1 % nivå, "**" signifikans på 5 % nivå och "*" 
signifikans på 10 % nivå. 

 

 

Givet att modell 3 har den högsta förklaringsgraden av alla modeller som testats, och är 

även signifikant på en 1 procents nivå för den positiva gruppen, går jag vidare med 

modell 3 som huvudmodell för denna avhandling. 

6.2.2 Modelldiagnostik 

Efter att ha landat på en användbar modell i denna avhandling är det dock viktigt att 

säkerställa att modellen de facto fungerar som avsett. Således använder jag ett antal 

modelldiagnostiska verktyg för att bekräfta ifall antaganden som regressionsanalys 

bygger sig på håller i min modell. Huvudsakligen utförs modelldiagnostiken med analys 
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över residualerna genom grafiska metoder. Se bilaga 1 och 2 för modelldiagnostiska 

grafer för modell 3:s positiva och negativa grupp respektive.   

Det första som testas för i min modell är varken residualerna är normalfördelade eller 

inte. I båda grupperna testas residualernas normalitet med ett Shapiro-Wilk test vars 

resultat är signifikanta på en 1 procents nivå för både positiva och negativa gruppen. 

Detta innebär att nollhypotesen för normalitet förkastas. Vidare analys av normaliteten 

görs grafiskt med att jämföra standardiserade residualerna emot regressionens 

estimerade värden i en kvantil–kvantil graf. I båda grupperna visar grafiska metoden att 

modellen lider lindrigt från heavy tails, vilket långt förklarar varför nollhypotesen 

förkastas i Shapiro-Wilk testet, men att majoriteten av punkterna fördelas normalt. 

Således fortsätter jag med att anta att residualerna är tillräckligt normalfördelade givet 

att majoriteten av residualerna beter sig enligt en normalfördelning.  

Sedan analyseras variansen av residualerna. Detta görs grafiskt genom att jämföra 

regressionens estimerade värden emot residualerna och kvadratroten av 

standardiserade residualerna. Resultaten är inte lika entydiga som för normalitet, men 

trots detta visar residualerna inte en tendens för heteroskedasticitet. Som resultat av 

detta drar jag slutsatsen att residualerna i modell 3 är relativt homoskedastiska även om 

en liten mängd variation kan observeras i variansen av residualerna. 

Därefter testas det ifall modell 3 innehåller ett alvarligt antal uteliggare som kan orsaka 

störningar i modellen och dess estimat. Metoden för detta är grafisk och går ut på att 

jämföra standardiserade residualer emot deras vikt i modellen. Ifall det finns flera 

datapunkter med stora residualer och stor vikt i modellen kan de sneddriva estimaten av 

hela regressionen. Både positiva och negativa gruppen visar sig ha ett antal datapunkter 

som har ovanligt stora residualer och dessutom ett antal datapunkter som har större vikt 

i modellen. Dock dessa två egenskaper sammanträffar inte på en alvarlig nivå i någon 

datapunkt och endast ett fåtal av datapunkterna kommer nära till att visa sig vara 

alvarliga uteliggare.  

Slutligen testas variablerna som använts i modell 3 för multikollinaritet. Detta görs med 

VIF-värden och multikollinaritets regeln för att ett värde av 1 eller mindre indikerar att 

en variabel inte korrelerar med andra variabler, ett värde mellan 1–5 indikerar en 

moderat mängd korrelation och att ett värde av över 5 indikerar allvarlig korrelation 

mellan variabler. Både den positiva och negativa gruppen visar alvarliga nivåer av 

korrelation för variablerna för följarmängd och dummyvariablerna för år. Detta är dock 
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långt förväntat givet att Trumps följarmängd utvecklats relativt lineärt längs åren. 

Således är det naturligt att året då inlägget skrivits korrelerar starkt med följarmängden 

som Trump hade vid inläggets tidpunkt. 

6.3 Jämförelse till tidigare undersökningar 

Vid tidpunkten av denna avhandling har jag inte hittat tidigare undersökningar som 

studerat samma popularitetsvariabler som jag undersökt i en sampelgrupp bestående av 

en specifik individs inlägg. Således är det komplicerat att direkt jämföra resultaten från 

min regressionsmodell till tidigare undersökningar. Undersökningen som kommer 

närmast min är Sprenger et al. (2014) som undersökte med en händelsestudie nästan 

250 000 tweets som nämner aktier som ingår i S&P 100 indexet. Enligt resultaten från 

deras undersökning hittades det ett samband mellan retweets samt följarmängd och 

förklaringsgrad i deras modell, medan min studie inte hittade ett signifikant samband. 

Undersökningen av Sprenger et al. (2014) är dock väldigt olik från min undersökning 

gällande hurdant data som använts. Mitt data berör endast Donald Trump, så mina 

resultat beskriver bäst endast hans twitterfenomen. Medan datan av Sprenger et al. 

(2014) innehåller alla twitteranvändare, vilket tillåter dem att undersöka 

twitterfenomenet på en mer bred nivå. Således är det möjligt att våra resultat är i linje 

med varandra och att twitterfenomenet för Donald Trump, med hänvisning till 

argumenten som framförs i kapitel 7.1 angående varför förklarande variablerna inte är 

signifikanta, fungerar annorlunda än för allmänheten. 

Resultaten från min händelsestudie är dock mer jämförbara till tidigare studier. Bland 

annat händelsestudien av Ajjoub, Walker och Zhao (2020) som undersökte över 500 

tweets skrivna av Donald Trump visar väldigt liknande resultat som min undersökning. 

De kommer fram till slutsatsen att endast inlägg med positivt sentiment leder till en 

signifikant aktiereaktion som också är positiv.  Som en möjlig förklarning för sina 

resultat föreslår Ajjoub, Walker och Zhao (2020) att inlägg med negativt sentiment är så 

vanliga från Donald Trump att aktiemarknaden har helt enkelt domnat till dem.  
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7 SLUTSATSER 

Frågeställningen i denna avhandling rådde som följande: Hur kan inflytelserika 

twitteranvändare påverka aktiemarknaden? För att besvara denna frågeställning har 

jag undersökt hur olika twittervariabler som relaterar till ett inläggs och skribentens 

popularitet påverkar reaktionen som kan observeras på aktiemarknaden som följd av 

inlägget. Som forskningskandidat utnyttjade jag Donald Trump och inläggen han skrev 

under sin presidentperiod som explicit nämnde ett företag som ingår i S&P 500 indexet.  

Första steget i min metod var att mäta aktiereaktionen som följd av Trumps inlägg. Detta 

gjordes med en händelsestudie där 𝐶𝐴𝑅(0, 1) värden beräknades för tweets med positivt 

och negativt sentiment skilt. Analys av medeltal för onormala avkastningar visade att 

inlägg med ett positivt sentiment i medeltal ledde till en signifikant positiv aktiereaktion 

av 0,33 procent under samma dag. Medan för inlägg med negativt sentiment hittades 

dock ingen signifikant reaktion under händelsedagen. Även om kumulerade medeltal för 

onormala avkastningar inte var signifikanta, var deras tecken positiva för positivt 

sentiment och negativa för negativt sentiment under perioden som inkluderade 

händelsedagen samt följande dag. För dessa 𝐶𝐴𝐴𝑅(0, 1) värden var reaktionen -0,25 och 

0,39 för negativt och positivt sentiment respektive som visualiseras i figur 10. Således 

kunde jag använda onormala avkastningarna under dagen tweeten skrevs samt följande 

dag som en indikator för aktiereaktionen som följd av Trumps inlägg. 

Nästa steg i metoden gick ut på att bygga en regressionsmodell där 𝐶𝐴𝑅(0, 1) värden 

fungerade som beroende variabel. Som förklarande variabler använde jag mig av 

mängden retweets, följarmängd och ifall tweeten blivit raderad. För robusthetens skull 

använde modellen även ett antal kontrollvariabler för att stärka resultaten.  

Totalt testades fyra olika regressionsmodeller, varav tre av modellerna delade 

sampelgruppen av inlägg i en grupp för inlägg med positivt sentiment och i en grupp för 

inlägg med negativt sentiment. Huvudmodellen var en anpassad modell som baserade 

på resultaten från tidigare modellerna. I denna modell hade ett antal kontrollvariabler 

som visats vara av låg innebörd eliminerats. Förutom detta hade även 

popularitetsvariabeln över ifall tweeten blivit raderad uteslutits. Den sista modellen som 

testades inkluderade samma variabler som huvudmodellen med skillnaden att i denna 

modell regresserades inlägg med positivt och negativt sentiment samtidigt genom att 

para ihop variabeln för sentiment med de resterande icke-dummyvariablerna.  
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Figur 10 Kumulativa medeltal för avvikande avkastningar 

I alla fyra modeller kan inte nollhypotesen över att koefficienterna över att 

twittervariablerna är noll förkastas, med undantaget av den parvisa modellen som 

predicerar att koefficienten för sentiment multiplicerat med följarmängd är signifikant 

på en 10 procents nivå. Givet att den parvisa modellen lider av en väldigt låg 

förklaringsgrad och ett p-värde på över 60 procent är det dock inte rimligt att förkasta 

hela nollhypotesen med detta resultat som grund. Således drar jag slutsatsen att inom 

denna sampelgrupp har mängden retweets, följarmängd och ifall tweeten blivit raderad 

inte haft en påverkan över aktiereaktionen hos motsvarande företag. Istället visar 

huvudmodellen att ett antal kontrollvariabler spelar en signifikant roll över hur aktien 

tenderar att reagera som följd av ett inlägg från Trump. Till dessa signifikanta 

kontrollvariabler hör företagsbeta, tillgångar och dessutom industridummyn för 

industrivaror och -tjänster samt fastigheter. Detta resultat gäller dock endast för inlägg 

med positivt sentiment. För tweets med negativt sentiment är resultaten från 

huvudmodellen inte signifikanta. 

7.1 Tolkning av resultat 

Även om förklarande variablerna inte visas vara signifikanta i denna avhandling är 

resultaten vägledande och intressanta. Utav de signifikanta koefficienterna i den positiva 

gruppen av huvudmodellen kan man härleda två intressanta slutsatser. För det första 
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korrelerar företagets beta positivt med aktiereaktionen. Detta innebär att ett företag med 

ett högt betavärde tenderar att se en större ökning i dess aktiekurs än ett företag med ett 

lågt betavärde, som följd av ett inlägg skrivet av Donald Trump med positivt sentiment. 

Den andra slutsatsen som kan dras är att mängden tillgångar hos företaget har en 

motsatt effekt. Det vill säga att ett stort företag njuter av en mindre positiv aktiereaktion 

än ett litet företag, som följd av ett positivt inlägg. Dessa två slutsatser tangerar risk- och 

volatilitetskoncept väldigt nära, då ett stort företag med ett lågt betavärde ofta anses vara 

mer stabilt. Således är det inte oförväntat att företag med en mer volatil riskprofil 

tenderar att reagera mer kraftigt till oförväntade tweets från Donald Trump.  

Gällande faktumet att endast den positiva gruppen i modell 3 visade sig vara signifikant 

är det viktigt att inse att överlag anser allmänheten att inlägg skrivna av Donald Trump 

har en attackerande och fientlig ton (Gross & Johnson 2016). Således finns det ett starkt 

argument för att tweets med negativt sentiment inte är oförväntade händelser som kan 

konstitueras som användbara för en händelsestudie. Detta kan förklara varför 

modellerna för negativa inlägg, samt den parvisa modellen som utnyttjar negativa inlägg, 

inte leder till signifikanta resultat.  

Vad som gäller förklarande variablerna för retweets, följarmängd och ifall tweeten blivit 

raderad, är det förvånande att alla tre förkastas. Det finns dock ett antal möjliga 

förklarningar till att varför dessa variabler inte är signifikanta i huvudmodellen. Min 

sampelgrupp inkluderar endast inlägg skrivna av Donald Trump under hans 

presidentperiod. Således är det möjligt att traditionella koncept över popularitet på 

Twitter inte längre kan tillämpas till Trump. Oberoende över hur många retweets hans 

inlägg får, publicerar flera nyhetssidor sina egna nyheter angående Trumps inlägg. 

Således är det inte nödvändigtvis förmodligt att använda retweets som en proxy för 

popularitet på Twitter för en så offentlig och omskriven person som USA:s president. På 

grund av detta kan argumentet framföras över att mängden information som antalet 

retweets har i min sampelgrupp är mycket mindre än vad den kunde vara för andra 

individer. Samma argument kan även tillämpas för att varför Trumps följarmängd inte 

heller var en betydelsefull variabel i huvudmodellen. Trumps följarmängd spelade sist 

och slutligen inte en lika stor roll, för som USA:s president hade Trump redan färdigt 

hela världens uppmärksamhet. Således är det möjligt att mängden twitterföljare Trump 

hade inte speglade hur stor hans publik de facto var.  Angående ifall tweeten blivit 

raderad eller inte ligger orsaken bakom dess icke signifikanta resultat antagligen i 

sampelgruppen. Efter en närmare granskning av dessa raderade inlägg, är min 
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misstanke att flesta av dem blivit raderade av Trump och omskrivna inom nästa 

minuterna. I fall där endast skrivfel eller dylikt korrigerats finns det ingen orsak att 

förvänta sig att variabeln för ifall tweeten blev raderad skulle påverka 

aktieavkastningarna. Således är detta en möjlig förklarning över varför denna variabel 

inte visade sig vara relevant i min undersökning. 

En annan möjlig förklarning till varför twittervariablerna inte visade sig vara signifikanta 

kan också härledas från valet av Trump som forskningsmål. Givet att denna 

undersökning har haft ett fokus på inlägg skrivna av endast en inflytelserik individ är det 

möjligt att min modell inte effektivt mäter effekten som retweets och följarmängd har på 

twitterfenomenet. För modellens förklarande variabler berör alltid samma 

forskningsmål, vilket leder till att variationen i förklarande variablerna härstammar 

huvudsakligen från deras variation längs tiden. Ifall flera forskningsmål inkluderas i 

samma undersökning skulle variationen i till exempel retweets kunna bära med sig 

betydelsefull information angående skribentens popularitet på plattformen. Således är 

det möjligt att twittervariablerna inte är av betydelse för undersökningar med ett fokus 

på endast en specifik individ, för deras variation är endast ett resultat av deras variation 

längs tiden och inte dimensionen av twitteranvändare. Ifall en undersökning görs med 

flera forskningsmål är det väl möjligt att twittervariablerna de facto är av signifikans. 

Resultaten från Sprenger et al. (2014) stöder delvis detta argument.  

7.2 Förslag till vidare forskning 

Litteraturen är entydig gällande att inlägg kan påverka aktiekurser, men frågor gällande 

egenskaperna av dessa tweets är ännu delvis obesvarade. Tidigare undersökningar har 

visat att i sampelgrupper med inlägg från alla användare är retweets och följarmängd av 

betydelse, medan i min sampelgrupp av Donald Trumps inlägg hittar jag inte bevis för 

detta. För att reda ut denna olikhet bland resultaten ser jag två huvudsakliga framtida 

forskningsgrenar som kunde utvecklas. 

För det första vore det intressant att utvidga undersökningar i denna stil till andra 

individer än Donald Trump. Som exempel kunde sampelgruppen bestå av inlägg från 

företagsledare för företag i S&P 500 indexet, eller kunde en frågeställning med ett mer 

globalt perspektiv användas som undersöker ledare från flera olika länder. I sådana 

undersökningar skulle argumenten som diskuterades i föregående kapitel utsättas, vilket 

i sin tur skulle förtydliga att ifall twitterfenomenet för Donald Trump de facto fungerar 

annorlunda på grund av hans exceptionella position som USA:s president, eller om en 
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inkludering av flera individer skulle introducera en värdefull mängd variation till 

förklarande variablerna.  

För det andra kunde det vara värt att undersöka mer komplicerade versioner av 

variablerna för retweets och följarmängd. Att endast mäta den absoluta mängden av 

retweets som ett inlägg får är inte nödvändigtvis ändamålsenligt, utan det är möjligt att 

variabeln kräver ett extra steg av analys. Till exempel är det förväntat att variabeln för 

retweets beter sig annorlunda under vissa perioder och även som en funktion av 

följarmängden. Således kunde ett mer informationsrikt begrepp för retweets vara att 

mäta medeltalet för retweets under de senaste x-antal dagar eller x-antal tweets, och 

sedan jämföra mängden retweets emot detta medeltal. På detta sätt skulle retweet 

variabeln vara mer adaptiv till skiften som kan hända över korta perioder som helgar 

eller mindre popularitetsvågor. Angående följarmängden är det också möjligt att det är 

kortsiktigt att endast se på den absoluta mängden. Istället kunde procentuell tillväxt i 

följarmängden under senaste x-antal dagar eller x-antal tweets innehålla mer 

information angående individens popularitet på plattformen.  
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BILAGA 3 R-KOD (PSEUDO) FÖR SENTIMENTANALYS 

#Ladda upp tweeterna från Sampledata till en vector av strings 
TweetString <- VCorpus(VectorSource(Sampledata$TEXT)) 
 
#Gör korigeringar till texten 
TextFunction <- content_transformer(function (x , pattern ) gsub(pattern, " ", x)) 
TweetString <- tm_map(TweetString, TextFunction, "/") #Rensa bort tecken 
TweetString <- tm_map(TweetString, TextFunction, "@") #Rensa bort tecken 
TweetString <- tm_map(TweetString, TextFunction, "\\|") #Rensa bort tecken 
TweetString <- tm_map(TweetString, content_transformer(tolower)) #Konvertera texten till små 
bokstäver 
TweetString <- tm_map(TweetString, removeNumbers) #Rensa bort siffror 
TweetString <- tm_map(TweetString, removeWords, stopwords("english")) #Rensa engelska tillägsord så 
som "and" och "the" 
TweetString <- tm_map(TweetString, removePunctuation) #Ta bort punktering 
TweetString <- tm_map(TweetString, stripWhitespace) #Rensa onödiga mellanrum 
 
#Extra ord och tecken som måste skilt rensas bort 
TweetString <- tm_map(TweetString, removeWords, c("amp","https","tco","rt","’s",'“'))  
 
#Konvertera tweet string listan till matris på orden som används  
TweetString_WordMatrix <- TermDocumentMatrix(TweetString) 
TweetString_WordMatrix <- as.matrix(TweetString_WordMatrix) 
 
#Sortera matrisen enligt frekvens av orden 
TweetString_WordMatrix <- sort(rowSums(TweetString_WordMatrix),decreasing=TRUE) 
TweetString_WordMatrix <- data.frame(word = 
names(TweetString_WordMatrix),freq=TweetString_WordMatrix) 
 
#Skapa en wordcloud av orden och hur ofta de används 
set.seed(1111) 
wordcloud(words = TweetString_WordMatrix$word, freq = TweetString_WordMatrix$freq, 
scale=c(3,0.25), min.freq = 5, 
          max.words=100, random.order=FALSE, rot.per=0.2,  
          colors=brewer.pal(4, "Set1")) 
 
#Räkna sentiment till varje enskild string (dvs tweet) användes syuzhet metoden 
SentimentVector <- get_sentiment(TweetString$content, method="syuzhet") 
 
#Para sentimentvärde tillbaka in i Sampledata 
Sampledata$Sentiment_syuzhet <- SentimentVector 
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BILAGA 4 R-KOD (PSEUDO) FÖR HÄNDELSESTUDIEN 

#Estimering av alfa och beta koefficienter via regression 
n <- as.numeric(nrow(Sampledata)) 
 
for(i in 1:n)   
{ 
  Event_Date <- Sampledata[i,1] 
  Event_Ticker <- Sampledata[i,10] 
   
  temp <- Returndata[Returndata$DATE >=Event_Date-p_start & Returndata$DATE <=Event_Date-
p_slut,] 
  y <- as.matrix(temp[Event_Ticker]) 
  x <- as.matrix(temp["SP500"]) 
   
  AlfaBeta <- lm(formula = y ~ x) 
   
  Sampledata$ALFA[i] <- AlfaBeta$coefficients[1] 
  Sampledata$BETA[i] <- AlfaBeta$coefficients[2] 
} 
 
#Lista av alla datum 
start <- as.Date("2015-01-01", "%Y-%m-%d") 
end <- as.Date("2021-01-01", "%Y-%m-%d") 
All_dates <- seq(start, end, by="days") 
 
#Lista av datum som är veckoslut eller helgdag 
cal <- create.calendar("NYSE", timeDate::holidayNYSE(2015:2021), weekdays=c("saturday", "sunday")) 
Bad_dates <- as.data.frame(cal$dates.table) 
Bad_dates <- Bad_dates[Bad_dates$is_bizday=="0",] 
Bad_dates <- as.Date(Bad_dates[,1]) 
 
#Sortera bort problematiska datum från listan av alla datum 
Good_dates <- All_dates[! All_dates %in% Bad_dates]  
Good_dates <- Good_dates[! Good_dates %in% as.Date("2018-12-05")] #George Bush minnesdag 
 
#Räkna förväntade avkastningar användes alfa, beta och SP500 
#Märk väl att förväntade avkastningarna matas in i AR fälten som räknas vid nästa punkt 
for(j in -10:10) 
{ 
  for(i in 1:n)   
  { 
    Beta <- Sampledata[i, 17] 
    Alfa <- Sampledata[i, 16] 
    if (j <  0) {Event_Date <- adjust.previous(Sampledata[i, 1], cal) 
                Date_Position <- which(Event_Date == Good_dates)[[1]]+j 
                Event_Date <- Good_dates[Date_Position] 
                } 
    if (j >= 0) {Event_Date <- adjust.next(Sampledata[i, 1], cal) 
                Date_Position <- which(Event_Date == Good_dates)[[1]]+j 
                Event_Date <- Good_dates[Date_Position] 
                } 
    Event_MarketReturn <- Returndata[Returndata$DATE == Event_Date, 44] #44 kolumnen är SP500 
avkastningar 
    Sampledata[i, j+28] <- Alfa + Beta * Event_MarketReturn 
  } 
} 
 
#Subtahera riktiga avkastningar från förväntade avkastningar för att räkna AR värden 
for(j in -10:10) 
{ 
  for(i in 1:n)   
  { 
    if (j <  0) {Event_Date <- adjust.previous(Sampledata[i, 1], cal) 
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    Date_Position <- which(Event_Date == Good_dates)[[1]]+j 
    Event_Date <- Good_dates[Date_Position] 
    } 
    if (j >= 0) {Event_Date <- adjust.next(Sampledata[i, 1], cal) 
    Date_Position <- which(Event_Date == Good_dates)[[1]]+j 
    Event_Date <- Good_dates[Date_Position] 
    } 
    Event_Ticker <- Sampledata[i,10] 
    Sampledata[i, j+28] <- as.matrix(filter(Returndata, DATE == Event_Date)[Event_Ticker]) - 
Sampledata[i, j+28] 
  } 
} 
 
#Dela Sampledata i två på basis av sentiment 
Sampledata_pos_sentiment <- filter(Sampledata, Sentiment_syuzhet >= 0) 
Sampledata_neg_sentiment <- filter(Sampledata, Sentiment_syuzhet < 0) 
 
#Utför t-test och räkna p-värden för AAR 
n <- nrow(`AAR_pos_t-test`) 
for (i in 1:n) 
{ 
  `AAR_pos_t-test`$Value[i] <- as.numeric(t.test(Sampledata_pos_sentiment[1:253,17+i], 
alternative="two.sided", mu=0)[5]) 
  `AAR_pos_t-test`$`t-value`[i] <- as.numeric(t.test(Sampledata_pos_sentiment[1:253,17+i], 
alternative="two.sided", mu=0)[1]) 
  `AAR_pos_t-test`$`p-value`[i] <- as.numeric(t.test(Sampledata_pos_sentiment[1:253,17+i], 
alternative="two.sided", mu=0)[3]) 
} 
 
n <- nrow(`AAR_neg_t-test`) 
for (i in 1:n) 
{ 
  `AAR_neg_t-test`$Value[i] <- as.numeric(t.test(Sampledata_neg_sentiment[1:253,17+i], 
alternative="two.sided", mu=0)[5]) 
  `AAR_neg_t-test`$`t-value`[i] <- as.numeric(t.test(Sampledata_neg_sentiment[1:253,17+i], 
alternative="two.sided", mu=0)[1]) 
  `AAR_neg_t-test`$`p-value`[i] <- as.numeric(t.test(Sampledata_neg_sentiment[1:253,17+i], 
alternative="two.sided", mu=0)[3]) 
} 
 
#Räkna CAAR, t-test och p värden för CAAR 
n <- nrow(`CAAR_pos_t-test`) 
for (i in 1:n) 
{ 
  `CAAR_pos_t-test`[i,2] <- sum(AAR_pos[i], na.rm=TRUE) 
  `CAAR_pos_t-test`[i,3] <- t.test(AAR_pos[i], alternative="two.sided", mu=0)[1] 
  `CAAR_pos_t-test`[i,4] <- t.test(AAR_pos[i], alternative="two.sided", mu=0)[3] 
} 
n <- nrow(`CAAR_neg_t-test`) 
for (i in 1:n) 
{ 
  `CAAR_neg_t-test`[i,2] <- sum(AAR_neg[i], na.rm=TRUE) 
  `CAAR_neg_t-test`[i,3] <- t.test(AAR_neg[i], alternative="two.sided", mu=0)[1] 
  `CAAR_neg_t-test`[i,4] <- t.test(AAR_neg[i], alternative="two.sided", mu=0)[3] 
} 
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BILAGA 5 R-KOD (PSEUDO) FÖR REGRESSIONS MODELLER 

#Testa ifall CAR värden är normalfördelade 
shapiro.test(Sampledata_pos_sentiment$`CAR(0,1)`) 
shapiro.test(Sampledata_neg_sentiment$`CAR(0,1)`) 
shapiro.test(Sampledata$`CAR(0,1)`) 
 
######################################## 
#Positiva modellen 
 
#Positiva regressionsmodellens y variablar 
`CAR(0, 1)_pos` <- as.matrix(Sampledata_pos_sentiment$`CAR(0,1)`) 
 
#Positiva regressionsmodellens x variablar 
Retweets_pos <- as.matrix(log(Sampledata_pos_sentiment$RETWEETS)) 
Sentiment_pos <- as.matrix(Sampledata_pos_sentiment$Sentiment_syuzhet) 
Följarmängd_pos <- as.matrix(log(Sampledata_pos_sentiment$FOLLOWERS))  
Raderad_pos <- as.factor(as.matrix(Sampledata_pos_sentiment$ISDELETED)) 
Beta_pos <- as.matrix(Sampledata_pos_sentiment$BETA) 
Skuldsättningsgrad_pos <- as.matrix(Sampledata_pos_sentiment$`D/E`) 
`Book/Marknadsvärde_pos` <- as.matrix(Sampledata_pos_sentiment$`P/B`) 
ROE_pos <- as.matrix(Sampledata_pos_sentiment$ROE) 
Tillgångar_pos <- as.matrix(log(Sampledata_pos_sentiment$`ASSETS`)) 
År_pos_ <- as.factor(as.matrix(year(Sampledata_pos_sentiment$DATE))) 
Industri_pos_ <- as.factor(as.matrix(Sampledata_pos_sentiment$GICS_SECTOR)) #sector eller 
subsector? 
 
#Positiva regressionsmodell 
Regression_pos <- lm(`CAR(0, 1)_pos`  
                       ~ Retweets_pos + Följarmängd_pos + Raderad_pos + Sentiment_pos + Beta_pos  
                       + Skuldsättningsgrad_pos + `Book/Marknadsvärde_pos` + ROE_pos + Tillgångar_pos  
                       + År_pos_ + Industri_pos_ 
                    ) 
 
summary(Regression_pos)  
anova(Regression_pos) 
 
#Positiva enkel regressionsmodell 
Regression_uni_pos <- lm(`CAR(0, 1)_pos`  
                     ~ Retweets_pos + Följarmängd_pos + Raderad_pos) 
 
summary(Regression_uni_pos)  
anova(Regression_uni_pos) 
 
#Modifierad Positiva regressionsmodell 
Regression_pos2 <- lm(`CAR(0, 1)_pos`  
                      ~ Retweets_pos + Följarmängd_pos + Sentiment_pos + Beta_pos  
                      + Tillgångar_pos  
                      + År_pos_ + Industri_pos_ 
                      ) 
 
summary(Regression_pos2)  
anova(Regression_pos2) 
 
######################################## 
#Negativa modellen 
 
#Negativa regressionsmodellens y variablar 
`CAR(0, 1)_neg` <- as.matrix(Sampledata_neg_sentiment$`CAR(0,1)`) 
 
#Negativa regressionsmodellens x variablar 
Retweets_neg <- as.matrix(log(Sampledata_neg_sentiment$RETWEETS)) 
Sentiment_neg <- as.matrix(Sampledata_neg_sentiment$Sentiment_syuzhet) 
Följarmängd_neg <- as.matrix(log(Sampledata_neg_sentiment$FOLLOWERS))  
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Raderad_neg <- as.factor(as.matrix(Sampledata_neg_sentiment$ISDELETED)) 
Beta_neg <- as.matrix(Sampledata_neg_sentiment$BETA) 
Skuldsättningsgrad_neg <- as.matrix(Sampledata_neg_sentiment$`D/E`) 
`Book/Marknadsvärde_neg` <- as.matrix(Sampledata_neg_sentiment$`P/B`) 
ROE_neg <- as.matrix(Sampledata_neg_sentiment$ROE) 
Tillgångar_neg <- as.matrix(log(Sampledata_neg_sentiment$`ASSETS`)) 
År_neg_ <- as.factor(as.matrix(year(Sampledata_neg_sentiment$DATE))) 
Industri_neg_ <- as.factor(as.matrix(Sampledata_neg_sentiment$GICS_SECTOR)) #sector eller 
subsector? 
 
#Negativa regressionsmodell 
Regression_neg <- lm(`CAR(0, 1)_neg`  
                     ~ Retweets_neg + Följarmängd_neg + Raderad_neg + Sentiment_neg + Beta_neg  
                     + Skuldsättningsgrad_neg + `Book/Marknadsvärde_neg` + ROE_neg + Tillgångar_neg  
                     + År_neg_ + Industri_neg_ 
) 
 
summary(Regression_neg)  
anova(Regression_neg) 
 
#Negativa enkel regressionsmodell 
Regression_uni_neg <- lm(`CAR(0, 1)_neg`  
                         ~ Retweets_neg + Följarmängd_neg + Raderad_neg) 
 
summary(Regression_uni_neg)  
anova(Regression_uni_neg) 
 
#Modifierad Negativa regressionsmodell 
Regression_neg2 <- lm(`CAR(0, 1)_neg`  
                      ~ Retweets_neg + Följarmängd_neg + Sentiment_neg + Beta_neg  
                      + Tillgångar_neg  
                      + År_neg_ + Industri_neg_ 
                      ) 
 
summary(Regression_neg2)  
anova(Regression_neg2) 
 
######################################## 
#Parivs modell 
Regression_parvis <- lm(`CAR(0, 1)`  
                      ~ Sentiment *  
                          (Retweets + Följarmängd + Sentiment + Beta + Tillgångar) 
                      + År_ + Industri_ 
                      ) 
 
summary(Regression_parvis)  
anova(Regression_parvis) 
 
 


