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Resum executiu 
 

L’objectiu d’aquest treball és l’anàlisi del comportament polític de les dones, més en concret el 

baix interès per la política que mostren i les conseqüències en la participació. La política és un 

dels molts àmbits afectats directament pels estereotips i els rols de gènere i alhora també els 

perpetua. La masculinització de la política és un fet, que no només es veu reflectit en els alts 

càrrecs de poder sinó també en el comportament polític. Dins del comportament polític, on més 

significativa és aquesta diferència de gènere és a l’interès per la política, una actitud relacionada 

amb el grau d’implicació i participació política, que és un reflex dels factors socioeconòmics 

(estudis, edat, ingressos, ocupació) i els situacionals (context familiar) de les persones, factors 

on el gènere s’estableix com a determinant. A part dels factors socioeconòmics i situacionals, la 

capacitat subjectiva d’influència sobre la política, és un altre factor significatiu de l’interès.   

 

Un cop definits que els factors que influeixen en l’interès per la política són els socioeconòmics 

i situacionals, i la capacitat d’influència política subjectiva, s’estableixen les següents preguntes: 

 Els elements que defineixen l’interès per la política són diferents en homes i dones? 

 Afecta diferent l’interès per la política a la participació dels homes i les dones?  

 

S’ha portat a terme una metodologia de treball basada en l’anàlisi de les bases de dades de 

l’European Social Survey del 2017, a partir de regressions lineals i taules de contingència. Per 

respondre a la primera pregunta, s’analitza la influència de les condicions sobre l’interès i es 

crea un model de regressió múltiple, per cada gènere, on les condicions socioeconòmiques i 

situacionals i les capacitats subjectives polítiques seran les variables independents i l’interès, la 

dependent. La segona anàlisi es basa amb una regressió simple per cada tipus de participació 

política (VD) on l’interès actua com a variable independent, separat per gèneres. A part, també, 

es genera una taula de contingència on s’observa el percentatge d’homes i dones per cada tipus 

de participació.  

 

Per una banda, els resultats de la primera part d’anàlisi defineixen que, tant per dones com per 

homes la conjunció de tenir un nivell d’estudis alt, amb un alt càrrec laboral, ser jove, no tenir 

fills, viure sol/a i tenir capacitats polítiques subjectives; té una influència positiva sobre l’interès 

per la política. No tenir estudis o estudis de baix nivell i el sentiment de no tenir capacitat 

política, en el cas femení, són les variables que fan disminuir més l’interès per la política. En el 

cas masculí, els estudis tenen un efecte similar però amb menor influència, la capacitat influeix 



 
de la mateixa manera. Respecte a les condicions situacionals, en el cas dels homes, la influència 

de conviure en un nucli familiar, fa augmentar el nivell d’interès. L’edat (compresa entre 25 i 34 

anys, i 35 i 49 anys) i les professions no qualificades en les dones, estableixen una influència 

negativa cap a l’interès. 

Per l’altra banda els resultats de la participació política, exposen que, l’interès per la política 

afecta de forma molt similar als diferents tipus de participació, tant per homes com per dones. 

En canvi on es veu més diferències és en l’anàlisi dels percentatges de participació per gèneres. 

En el cas de treballar en un partit o organització política, els homes superen a les dones en un 

14% més de participació. A l’altre extrem, les dones tenen més presència en el boicot a 

productes, fins a un 12% més de dones que homes. En conjunt doncs, els tipus de participació 

on la dona té més presència, són de caràcter privat, en canvi, allà on els homes participen més, 

són d’un caràcter més públic.  

 

La conclusió principal que s’extreu d’aquest estudi és que els factors que defineixen l’interès per 

la política, són similars entre gèneres, amb la diferència de la profunditat de l’efecte. En primer 

lloc, els condicionants socioeconòmics sobretot, són més forts per a les dones possiblement a 

causa dels rols i estereotips de gènere establerts a la societat. I en segon lloc, es conclou que la 

capacitat d’influència afecta per igual als dos gèneres, però en el cas de les dones, pot venir molt 

condicionada per les baixes expectatives que produeix la baixa representació femenina en alts 

càrrec polítics de poder. D’altra banda, sembla que els resultats indiquen que l’efecte del baix 

interès femení podria provocar una menor participació política femenina.  

 

Es dibuixa doncs, un cercle viciós on el baix interès provoca una baixa participació, que limita la 

presència femenina en la representació política, motiu d’un sentiment d’incapacitat 

d’influència, que genera un baix interès, sumat als altres condicionants socioeconòmics i 

situacionals. 


