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Resum executiu  
 

L’objectiu d’aquest treball és l’anàlisi del comportament polític de la dona en les 
diferents classes socials que es formen, en concret, en la classe social alta i la classe social 
baixa. Així doncs, la present investigació es centrarà en analitzar fins a quin punt la classe 
social arriba a influir en el comportant polític comparant l’any 2016, on la democràcia 
espanyola està més de 314 dies sense govern amb l’any 2019, on l’absència d’acords 
polítics va ser més que evident. Dins del comportament polític s’han estudiat i tingut en 
compte les variables interès polític, participació política i finalment, l’autoubicació 
ideològica.  

 
Un cop tinguts en compte aquests punts i definits els factors que poden influenciar 

al comportament polític de les dones quan aquestes pertanyen a classes socials diferents, 
s’estableixen un seguit de preguntes amb les quals obtenim les tres hipòtesis que 
acompanyen al treball.  

 
- Les dones sempre s’han identificat en la mateixa classe social o ha variat la 

identificació de classes?  
- La classe social en què les dones pertanyen influeix en el seu comportament 

polític?  
- El comportament polític que varen tenir les dones l’any 2016 és diferent al hagut 

l’any 2019?  
 

 
La metodologia emprada en el treball es basa en l’anàlisi de les enquestes post-

electorals realitzades a Espanya en els anys 2016 i 2019. Les dades han estat extretes del 
Centre d’Investigació Sociològica (CIS) en concret, de les enquestes (3248) i (3145) amb 
les quals s’han realitzat estadístics descriptius amb el programa JAMOVI.  

 
Per tal de respondre a la primera pregunta, es fa una classificació de les diferents 

classes socials que es formen creant així cinc categories: classe alta, mitjana-alta, mitjana-
mitjana, mitjana-baixa i,  finalment, classe baixa. Un cop obtinguts els resultats per cada 
any d’estudi, s’ha procedit a estudiar si s’ha produït un canvi i a què és degut el mateix. 
La segona part del anàlisi es centra en donar resposta a la pregunta dos i tres del treball 
que conformen, tanmateix, les hipòtesis número dos i tres. En aquesta part, s’ha estudiat 
sí les tres variables independents escollides varien en funció de la classe social que 
estudiem.  

 
Pel que fa els resultats de la primera part de l’anàlisi, defineixen que la classe 

evidència un canvi respecte ambdós anys, ja que es passa d’una classificació social 
majoritària de mitjana-mitjana a una classe més mitjana-baixa. De la mateixa manera 
observem aquest canvi en la classe mitjana-alta on, l’any 2016 un 25,2% de les dones de 
l’Estat hi formaven part, passant aquesta classificació a un 4 % l’any 2019. En general 
podríem afirmar que en el pas d’aquests tres anys s’evidència un augment de la població 
mitjana i mitjana-baixa, donat que un 21% de les dones que per l’any 2016 consideraven 
formar part de la classe social mitjana-alta, es situaven per l’any 2019 repartides entre la 
classe mitjana i la mitjana-baixa. De totes formes, concloem que no podem parlar d’una 
desaparició de la classe mitjana, ja que considerem que per molt que en del temps es 
distribueixi de forma diferent, sempre serà la més acomodada per la població. 



 

 
Per altra banda, en l’estudi de les tres variables independents extraiem que, per 

l’any 2016, les dones de classe baixa respecte les dones de classe alta son les que 
tendeixen a tenir més interès per la política. Respecte l’autoubicació, s’observa com la 
classe baixa tendeix a situar-se al centre – esquerra, tot i així, existeix un tant per cent de 
dones que es consideren de dretes. Altrament, per l’any 2019 els resultats aporten que, 
l’interès per la política per ambdues classes socials, es situa entre gens i poc. D’altra 
banda, l’autoubicació ideològica de les dones de classe baixa es situa majoritàriament 
entre el centre i el centre-esquerra mentre que, la de la classe alta es situa més repartida 
per l’espectre ideològic. Finalment, la participació per l’any 2019 és més elevada per part 
de les dones que formen part de la classe alta.  

 
La conclusió principal que s’extreu d’aquest estudi és que, els resultats de canvi 

de classe ens demostren com, la realitat és clarament un distanciament o mobilitat social 
per part de la classe mitjana. En segon lloc, determinen que l’estudi de la variable interès 
per la política i participació política sí que determinen la classe social de la dona ja que 
és possible afirmar que es registren desigualtats participatives i d’interès segons la classe 
social que la dona pertany. D’altra banda, no podem dir el mateix amb l’autoubicació 
ideològica ja que es conclou que aquesta no aporta suficientment diferencies com per 
poder determinar la classe social de la dona.  

 
Per tot això, s’afirma que tot i que creiem que la variable autoubicació ideològica 

no aporta evidència suficient de què sí que influeix, en termes generals considerem que, 
la classe social de les dones sí que influeix en el seu comportament polític.  


