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Resum 

Les campanyes electorals han esdevingut un element essencial del procés electoral. Els 

seus impactes han estat àmpliament estudiats i definits. Així i tot, en els darrers anys, la 

literatura ha relativitzat el seu impacte parlant de <<minimal effects>. L’aparició d’un 

nou escenari electoral a Espanya en el 2015 ens fa pensar que aquesta tendència 

d’efectes mínims ha canviat i que, per tant, la campanya electoral resulta ser un element 

molt més rellevant en la decisió sobre el vot. A més, entenent que la campanya funciona 

com un mitjà per donar-se a conèixer, també podem esperar diferències entre els partits 

nous –Podemos i Ciudadanos– i els partits tradicionals –PP i PSOE–. A partir de la 

combinació de diferents anàlisis, concloem que la campanya electoral estudiada resulta 

ser rellevant no només en termes de reforç, sinó també pel que fa l’activació i la 

conversió. Així i tot, no s’observen diferències entre partits nous i partits tradicionals.  

Abstract

Political campaign has become a fundamental element of the electoral process. Its 

effects have been widely studied and defined. However, political science literature has 

minimized its effects talking about what is known as minimal effects. The emergence of 

a new electoral scenario in Spain in 2015 suggests that this trend could have change 

and, in this way, electoral campaign could become an important factor in the decision 

on the vote. Moreover, as campaign has an information function, we can also expect 

differences between new parties – Podemos and Ciudadanos– and traditional parties –

PP and PSOE–. Based on different analysis, we conclude that this electoral campaign 

turns out to be relevant not only in terms of reinforcement, but also in terms of 

activation and conversion. Even so, differences between new and traditional parties are 

not observed.  
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INTRODUCCIÓ 
 

Els efectes de les campanyes electorals van ser definits i estudiats per primera vegada 

per Lazarsfeld et. al.  (1944). Segons aquests autors, podem diferenciar entre tres 

principals efectes de la campanya electoral: activació, conversió i reforç. Així i tot, en 

les seves anàlisis l’efecte més freqüent és el de reforç, mentre que l’impacte dels altres 

dos és molt més reduït.  

 

Al llarg del temps, la literatura en ciència política ha estudiat amb més profunditat i a 

partir de diferents mètodes aquests efectes, però, de fet, el seu impacte i rellevància ha 

estat discutit en molts casos. Existeixen diversos factors que acaben configurant el vot 

de l’individu, tant a curt com a llarg termini, com per exemple la ideologia, la 

identificació partidista o el nivell educatiu, entre d’altres (Fernández,  2001).  

 

En la campanya electoral del 2015 també apareixen unes noves condicions que acaben 

redefinint l’arena política i que ens fan pensar que la campanya electoral podria 

esdevenir un factor a curt termini important. En aquest sentit, alguns autors han apuntat 

a dues variables importants que poden influir sobre els efectes de les campanyes 

electorals. Una d’aquestes és el tipus d’elecció i, també en estricta relació, la 

identificació partidista (Finkel, 1993). En aquelles eleccions en què els candidats no són 

coneguts com, per exemple, les primàries, la campanya electoral esdevé un procés molt 

més rellevant.  

 

La campanya electoral del 2015 reuneix aquestes dues condicions, almenys les seves 

conseqüències. Així doncs, es tracta d’un nou escenari en què apareixen nous partits poc 

coneguts fins al moment i que, per tant, poden fer ús de la funció informativa de les 

campanyes electorals. Davant d’aquesta situació, probablement única en tot Europa, 

almenys fins a la data d’aquestes eleccions, és interessant estudiar quins són els efectes 

de la campanya electoral del 2015 i quines diferències es poden observar entre partits 

nous –Podemos i Ciudadanos– i partits tradicionals –PP i PSOE–.  
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MARC TEÒRIC 

 

Una definició de campanya electoral i les seves funcions principals 

 

L’àmbit de les campanyes electorals ha estat àmpliament estudiat des de la Ciència 

Política (R. Berelson, F. Lazarsfeld i N. McPhee, 1955; Allsop i Weisberg, 1988; 

Bowler i Farrell, 1992). Hi ha molts factors que estan relacionats amb una campanya 

electoral i, per tant, es tracta d’un món molt complex que pot ser estudiat partir de 

diferents aproximacions. Amb el pas del temps les campanyes han anat evolucionant i 

en els darrers anys han passat a ser rellevants com una forma de mediació política 

(Schmitt-Beck i Farrell, 2002). Fins i tot, alguns autors han passat a parlar de 

l’existència d’una campanya permanent (veure Blumenthal, 1980). Però abans de veure 

aquest procés de desenvolupament i d’estudiar els seus efectes és necessari entendre què 

és una campanya electoral.  

 

La campanya electoral fa referència a totes les accions que porta a terme un partit 

determinat amb l’objectiu d’aconseguir el vot dels ciutadans. D’aquesta manera, els 

candidats, els partits i els assessors analitzen les seves accions passades, presenten les 

seves estratègies presents i les seves intencions de cara al futur. Les campanyes tenen, 

per tant, una doble funció: de publicitat i de control (Martínez i Coma, 2008). D’aquesta 

manera, podem entendre les campanyes com un mitjà, que permet als partits donar-se a 

conèixer i presentar les seves propostes davant dels ciutadans. Tal com veurem 

posteriorment en aquest apartat, aquesta funció és molt rellevant, sobretot quan ens 

referim a partits nous o desconeguts fins al moment. A més, les campanyes també són 

un mitjà de control en la mesura que els ciutadans controlen les accions i actuacions 

dels candidats o del partits, però també en la mesura que els partits poden controlar les 

actituds dels ciutadans.  

 

D’altra banda, a l’hora de definir què és una campanya, també és molt important tenir 

en compte la seva intensitat. Així doncs, les campanyes comporten una major 

implicació per part dels votants, dels partits, dels candidats i dels mitjans de 

comunicació (Brady, Johnston i Sides, 2013). En aquest cas, no ens referim a les 
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campanyes com un mitjà, sinó com un fi o un procés que fa augmentar la implicació 

dels diversos actors que participen del procés polític.  

 

En resum, podem definir la campanya electoral un procés encaminat a aconseguir el vot 

dels ciutadans mitjançant diverses estratègies, que acaba condicionant la implicació de 

molts actors.  

 

Els mecanismes de framing i priming. 

 

Els dos principals mecanismes psicològics de qualsevol campanya electoral són el 

framing i el priming. Per una banda, el framing consisteix a identificar un problema –

determinar els efectes dels agents causals– , diagnosticar les seves causes –identificar 

els agents causals–, fer un judici moral –avaluar aquests agents causals i els seus 

efectes– i suggerir una solució davant d’aquest –oferir i justificar possibles actuacions– 

(Entman, 1993). Per tant, el framing no és més que una manera de definir un tema o 

<<issue>> determinat. En aquest sentit, els frames actuarien com nexes d’unió entre el 

discurs de les elits sobre un problema i la comprensió popular d’aquest (Nelson, Oxley i 

Clawson, 1997).  

 

D’altra banda, el priming té a veure amb la cobertura o la repetició. D’aquesta manera, a 

mesura que es repeteix o parla més sobre un issue determinat, augmenta també la 

probabilitat de que utilitzem aquests estàndards en les avaluacions sobre la política 

(Iyengar i Kinder, 2010). En aquest cas, les elits poden seleccionar aquells temes o 

aspectes sobre els quals dediquen més atenció.  

 

Així i tot, és molt important tenir en compte que una campanya no afecta de manera 

igual a tots els individus, és a dir, no tots els individus són persuadits. Com hem pogut 

veure, les elits fan ús de diversos mecanismes per tal d’arribar als votants, però l’ús 

d’aquests no implica que els votants modifiquin les seves preferències o intencions. 

Martínez (2008) identifica quatre fases o condicions per a què es produeixi la persuasió: 

(1) les elits envien uns estímuls, (2) els votants presenten atenció davant d’aquests, (3) 

els votants aprenen i/o recuperen les seves antigues creences i, finalment, (4) aquest 
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aprenentatge els porta a re-avaluar les seves posicions en les variables importants i, en 

conseqüència, es produeix el canvi entre la intenció i el vot emès.  

 

L’estudi de les campanyes electorals i explicacions sobre el vot 

 

Pel que fa l’estudi de les campanyes electorals i, concretament, dels seus efectes, hem 

de posar l’origen en la publicació de Lazarsfeld et al. (1944). De fet, la seva obra 

s’emmarca dins el que s’acabarà coneixement com l’Escola de Columbia. Com hem dit, 

aquests autors són els primers en definir els efectes de la campanya electoral, a partir de 

l’anàlisi de les primeres dades de panell: reforç, activació i conversió (veure Taula 1). 

Així i tot, observen que l’impacte d’aquests és relatiu, és a dir, la campanya electoral no 

resulta ser un dels principals factors a l’hora de definir el vot de l’individu, almenys en 

termes d’activació i conversió. Així i tot, tal com veurem posteriorment, aquests seran 

els efectes que estudiarem per la campanya electoral del 2015.  

 

L’efecte de reforç fa referència a la situació en què la intenció de vot i el vot final de 

l’individu en l’elecció coincideix. És veritat que els individus podrien tenir una intenció 

de vot i no haver-la canviat al llarg del procés electoral, encara que la campanya no 

tingués cap influència, però també podria donar-se el cas que els individus 

mantinguessin la seva preferència a causa de la influència de la campanya. D’altra 

banda, els autors defineixen l’efecte d’activació com aquella situació en què l’individu 

declara no tenir intenció de votar i, finalment, decideix fer-ho en el moment de 

l’elecció. Ara bé, tal com han mostrat alguns autors posteriorment (Martínez i Coma, 

2004), també es podrien incloure en aquesta categoria aquells individus que es declaren 

com a indecisos abans de les eleccions i que acaben votant a un dels partits que es 

presenten. Finalment, l’efecte de conversió fa referència a la situació en què l’individu 

declara tenir la intenció de votar a un partit i acaba votant a un altre (Lazarsfeld, 

Berelson i Gaudet, 1944).  

 

Taula 1. Efectes de la campanya electoral. 
 

Moment t Moment t-1 Tipus d’efecte 
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A A Reforç 

A B Conversió 

Abstenció  A  Activació 

Indecisió  A Activació 

 

Font: Elaboració pròpia.  

 

Les posteriors aproximacions a l’estudi del comportament electoral i dels efectes de les 

campanyes electorals van venir amb l’Escola de Michigan. Els autors d’aquesta corrent, 

van centrar les explicacions del vot en la identificació partidista i el nivell d’informació 

dels votants. Així doncs, una de les principals conclusions d’aquest corrent de 

pensament era la determinació de la identificació partidista en la decisió sobre el vot i la 

manca d’informació dels ciutadans (Campbell et al., 1960). D’alguna manera la única 

variable explicativa del vot era la identificació amb un partit. Per tant, les campanyes 

electorals no tenien pràcticament cap efecte sobre el vot.  

 

L’Escola de Rochester canviaria la visió existent sobre aquestes explicacions del vot i, 

concretament, sobre la desinformació dels ciutadans. La racionalitat dels ciutadans 

esdevé una variable per a explicar el comportament dels votants (Downs, 1957). Així 

doncs, els ciutadans realitzen un càlcul dels costos i beneficis d’anar a votar, així com 

d’informar-se. Ara bé, com explica Martínez i Coma (2008) es podria entendre que la 

campanya electoral redueix els costos d’informació i que, per tant, tenen algun efecte 

sobre els votants.  

 

En qualsevol cas, amb aquestes visions sembla que els efectes de les campanyes 

electorals no siguin significatius o que, almenys, el seu impacte sigui mínim. En aquest 

sentit,  des de l’estudi de les campanyes electorals, es parla dels “ minimal effects”. 

L’efecte principal de les campanyes seria el d’activació, però, en canvi, no permetrien 

explicar en la mateixa mesura la conversió o reforç.  Ara bé, la validesa d’aquest 

concepte s’ha anat posant en qüestió al llarg del temps i les campanyes electorals 

semblen haver-se convertit en un element molt més rellevant en la decisió sobre el vot.  
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La rellevància de les campanyes electorals 

 

En aquest sentit, s’han realitzat diversos estudis que anirien en un direcció contrària de 

la hipòtesi dels efectes mínims o <<minimal effects>>. D’aquesta manera, s’observa 

que la campanya electoral tindria un paper de facilitadora de la informació, ajudant als 

votants a prendre una decisió sobre la direcció del seu vot. Així doncs, en una línia 

similar a la teoria de Downs, alguns autors creuen que les campanyes tenen una mena 

d’efecte d’<<enlightenment>> sobre les preferències dels votants (Gelman i King, 

1993). Això no vol dir, que les campanyes electorals siguin el factor principal explicatiu 

del vot, però sí que permeten afirmar que influeixen en la formació d’aquest.  D’altra 

banda, també s’han observat efectes importants de la campanya sobre aquells individus 

que no tenien intenció de votar (Hillygus, 2005). Seguint aquesta línia, l’activació 

podria haver-se convertit en un efecte rellevant de les campanyes electorals.  

 

En el cas d’Espanya, les campanyes electorals i els seus efectes han estat molt poc 

estudiats. Així i tot, es poden trobar alguns estudis que apuntarien en una línia similar a 

la que hem fet referència anteriorment. Fernández (2001) conclou que en la campanya 

electoral del 1993, la identificació partidista, la valoració dels candidats, la ideologia i 

l’educació prediuen de manera bastant precisa el vot dels individus, però que la 

campanya electoral també és un factor que influeix el vot dels individus i les seves 

actituds.  

 

El que cal tenir en compte, en qualsevol cas, és que no totes les campanyes electorals 

tenen lloc en el mateix context o en la mateixa arena política. Així doncs, sembla ser 

que un dels factors més rellevants a l’hora d’explicar els efectes de les campanyes 

electorals és el tipus d’elecció. D’aquesta manera, en aquelles eleccions on els candidats 

són menys coneguts, com per exemple, les eleccions primàries dels EUA, les 

campanyes electorals resulten ser un procés especialment rellevant. Tal com explica 

Finkel (1993), aquest tipus de processos tenen lloc en una situació en què els candidats 

no són gaire coneguts i on la identificació partidista es converteix en un factor 
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irrellevant. Per tot això, la funció de publicitat de les campanyes esdevé fonamental en 

aquest punt i els seus efectes passen a ser molt més evidents.  

 

Precisament, el tipus d’elecció i la identificació partidista són dos factors que ens 

interessen especialment en aquest treball, donat que les eleccions generals del 2015 a 

Espanya presentaven una característiques notablement diferents de les que hi havia 

hagut fins al moment. Així doncs, en aquest cas es presentaven dos partits relativament 

nous i amb noves propostes, Podemos i Ciudadanos. Per tant, la campanya, entesa  com 

un mitjà que permet presentar i traslladar les propostes als ciutadans, sembla ser molt 

important en aquest escenari. D’alguna manera, les eleccions generals del 2015 

presentarien unes condicions molt similars a les que es donen en unes eleccions 

primàries. A més, la identificació partidista resulta ser un factor que ha perdut 

rellevància com a via d’obtenció d’informació per part dels votants i, per tant, la 

campanya pot ser important a l’hora d’informar-se (Martínez i Coma, 2008).  

 

No es pot negar que existeixen diversos factors que acaben configurant el vot dels 

individus. Les campanyes electorals han tingut, almenys fins al moment, un impacte 

relatiu i no tan ampli en l’explicació del vot, encara que sembla que la seva importància 

ha anat augmentant al llarg del temps. En tot cas, la campanya electoral del 2015 a 

Espanya presenta unes condicions especials que podrien implicar un canvi en la 

importància de la campanya.  

 

HIPÒTESIS 
 

Donada aquesta situació i tots aquests canvis a nivell contextual, sembla adient analitzar 

quins han estat els efectes de la campanya electoral del 2015 per les eleccions generals a 

Espanya i veure, a més, si existeixen difereixen entre els partits tradicionals -utilitzarem 

aquest terme per referir-nos al PP i PSOE- i els partits nous -Ciudadanos i Podemos-. 

Treballarem a partir de les següents hipòtesis: 

 

H1: La campanya electoral del 2015 per les eleccions generals a Espanya permet 

explicar, almenys en part, canvis entre la intenció de vot abans de les eleccions i la 
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decisió final del vot. Aquests canvis són, en termes de Lazarsfeld (1944): activació, 

conversió i reforç. Des del primer estudi sobre campanyes electorals, s’ha observat que 

la campanya electoral és un dels factors que permet explicar, encara que de manera 

relativa, el vot. 

 

H2: La identificació partidista ha estat, tradicionalment, una variable explicativa del vot 

(Fernández, 2001), però amb el pas del temps també ha anat perdent importància. Amb 

l’aparició de Ciudadanos i Podemos, aquesta variable serà també menys important per 

explicar la decisió sobre el vot i, per contra, la campanya electoral serà un factor 

rellevant en termes de conversió.  

 

 

H3: Donat que en les eleccions generals del 2015 es presentaven dos partits nous, 

Ciudadanos i Podemos, la campanya electoral serà molt més rellevant per a aquests dos 

partits, que pels partits tradicionals. Com hem explicat anteriorment, s’ha observat que 

la campanya electoral té un major impacte sobre la decisió del vot en aquelles eleccions 

on els candidats no són tan coneguts (Finkel, 1993). La campanya electoral actuaria en 

aquest sentit com un mitjà per donar-se a conèixer.  

 

Fins al moment, els estudis realitzats en aquest àmbit han seguit una línia metodològica 

similar observant els canvis entre la intenció de vot i el record de vot. De fet, la 

metodologia que va seguir  Lazarsfeld (1944) és la que s’ha replicat en els estudis 

següents.  Ara bé, els efectes observats en la comparació entre aquests dos moments 

podrien haver estat causats per altres factors externs a la campanya electoral. En aquest 

sentit, és interessant la proposta de Lago and Martínez i Coma (2004) que ofereixen una 

nova metodologia d’estudi de les campanyes electorals a partir de l’ús d’un 

contrafactual. En aquest cas i, tal com explicarem de manera detallada en el següent 

apartat, treballarem a partir d’una combinació de diversos mètodes.  

METODOLOGIA 
 

Per tal de veure quins són els efectes de la campanya electoral del 2015 i verificar o 

rebutjar les hipòtesis plantejades anteriorment, plantejarem una metodologia que es 
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basarà en tres anàlisis. Cada una d’aquestes presenta els seus inconvenients, però 

l’objectiu és poder estimar els efectes de la manera més acurada possible i, per tant, 

comparant els resultats a partir d’aquestes tres aproximacions.  

 

En primer lloc, s’analitzarà directament l’interès per la campanya i es creuaran els 

resultats, segons el record de vot en les mateixes eleccions. La variable interès per la 

campanya s’obté directament de la pregunta P.1 de l’estudi de panel en la fase post-

electoral del CIS (2016), recodificada de 0 (cap interès) a 3 (molt d’interès). Aquesta 

primera anàlisi ens permet aproximar-nos al seguiment de la campanya electoral, però 

no ens permet saber directament com ha afectat al vot.   

 

En segon lloc, s’elaborarà una taula de contingència, amb percentatges de fila i 

columna, que inclourà dues variables: la intenció de vot i el record de vot, és a dir, 

compararà la intenció de votar abans de la campanya i el vot declarat després de la 

campanya. D’aquesta manera, es podrà veure si existeixen efectes d’activació, 

conversió i reforç. A més, amb l’objectiu d’observar les diferències entre partits, es 

desglossaran les diferents opcions: PP, PSOE, C’s, Podemos, vot en blanc i abstenció, 

tant per abans de la campanya com per després. En aquest cas, també s’inclourà una 

opció de vot a altres partits, però no entrarem en detall en el seu anàlisi, donat que ens 

interessa referir-nos als partits principals i a les diferències entre partits nous i partits 

tradicionals, tal com hem explicat anteriorment.  

 

Finalment, també s’elaborarà una taula similar a l’anterior, però, en aquest cas, 

s’inclourà la variable interès per la campanya, recodificada tal com hem dit 

anteriorment. D’aquesta manera, els resultats ens permetran veure si hi ha diferències 

entre els que declaren haver seguit la campanya i els que no i també comparar l’efecte 

de la campanya pel que fa els diferents partits.  

 

Cal ser conscients de que, al tractar amb enquestes electorals, pot haver existit l’efecte 

Hawthorne, és a dir, els individus poden condicionar les seves respostes al ser 

conscients de que són objectes d’estudi (Granberg i Holmberg, 1992). En qualsevol cas, 

aquest efecte no hauria d’existir a l’hora de comparar els resultats entre partits, donat 

que afecta a tots ells per igual.   
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En tota aquesta anàlisi, la base de dades utilitzada serà l’estudi de panel del CIS del 

2015-2016. A més, els resultats han estat ponderats segons les mateixes dades 

facilitades pel CIS. És molt important que la mostra analitzada abans i després de la 

campanya estigui formada pels mateixos individus per tal de poder extreure uns 

resultats comparables i que les conclusions siguin vàlides.  

RESULTATS 
 

Les eleccions generals del 2015 van representar un moment històric pel que fa el 

sistema de partits espanyol. Així doncs, eren les primeres eleccions en què es 

presentaven dos nous partits i, per tant, apareixia la possibilitat de transitar des d’un 

sistema bipartidista a un sistema multi-partidista. Tal com hem explicat a l’inici del 

treball, la campanya electoral reunia els factors per esdevenir un factor rellevant a l’hora 

d’explicar el vot. En aquest sentit, si ens fixem en l’interès declarat per la campanya, 

podem observar com un 48’5% declara haver seguit amb bastant o molt d’interès la 

campanya. D’altra banda, un 30’5% declara haver-la seguit amb poc interès i, finalment, 

un 19’9% afirma no haver-la amb cap interès.  

 

Gràfic 1. Interès declarat per la campanya, eleccions generals del 2015. 
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Si analitzem les variables d’interès per la campanya i el record de vot en les eleccions, 

podem observar escenaris diferents. En el cas del PP, sembla interessant, almenys a 

primera vista, que el 55.7% dels seus votant declarin haver seguit amb molt d’interès la 

campanya. Aquesta situació contrasta amb la del segon partit tradicional analitzat, el 

PSOE, en què la majoria dels seus votants (68.8%) declaren haver seguit amb cap o poc 

interès per la campanya.  

 

D’altra banda, si observem els dos partits nous –Ciudadanos i Podemos– podem veure 

que, en ambdós casos, gran part dels seus votants declaren haver seguit la campanya. 

Així i tot, podem observar diferències entre els dos partits. En aquest sentit, un 41.5% 

dels votants de Ciudadanos declaren haver seguit la campanya amb poc interès i un 

35.7% amb bastant d’interès. En el cas de Podemos, és interessant el fet que un 40.5% 

declara haver seguit amb bastant d’interès la campanya i, a més, 35.4% l’hauria seguit 

amb molt d’interès. Aquestes dades se situarien per sobre de la mitjana total de 

cadascuna d’aquestes categories.  

 

Tot i així, aquestes dades, que queden recollides en la Taula 1,  ens serveixen només per 

veure quin ha estat el seguiment de la campanya en termes globals i com varia aquest 

segons els partits analitzats. És necessari, per tant, analitzar si existeixen diferències 

entre la intenció de vot i el vot declarat, per tal de poder estimar els efectes de la 

mateixa campanya electoral. 

 
 
 

Taula 2. Record de vot, segons interès declarat per la campanya. 
 

 Cap 
interès 

Poc interès Bastant 
d’interès 

Molt 
d’interès 

Total 

PP 7.9 23.4 55.7 13.0 100 

PSOE 28.7 39.5 19.2 12.6 100 

Ciudadanos 10.4 41.5 37.1 11.0 100 

Podemos (inclòs 
IU i En Comú 
Podem) 

7.2 17.0 40.5 35.4 100 
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Altres partits 4.6 67.9 19.7 7.7 100 

Vot nul o en 
blanc 

1.7 65.4 32.8 0.1 100 

Abstenció 52.7 35.3 0.8 11.3 100 

Total 18.2 30.8 33.2 17.7 100 

 
 

En aquesta comparació entre la intenció de vot i el vot declarat podem observar diverses 

situacions, segons el partit analitzat, tal com queda recollit en la Taula 2. Així doncs, en 

el cas del PP trobem una relativa estabilitat entre la intenció de vot al partit i el vot final, 

és a dir, aquells individus que abans de la campanya declaren tenir la intenció de votar 

al PP, semblen mantenir en gran mesura aquesta preferència. En aquest cas, per tant, 

podem intuir que el principal efecte de la campanya podria haver estat el de reforç.  

En el cas del PSOE, la situació és similar, encara que un 14.9% dels que declaraven 

tenir intenció de votar aquest partit, haurien votat finalment a Podemos. Així doncs, en 

aquest cas, la campanya del PSOE podria haver contribuït també al reforç, encara que la 

Podemos hauria aconseguit la conversió d’alguns dels seus votants.  

 

Ciudadanos és el partit que presenta una situació de menys estabilitat entre la intenció 

de vot i el vot declarat. Així doncs, dels que declaren tenir la intenció de votar al partit 

abans de les eleccions i de la campanya, només un 46.4% manté la seva preferència. Per 

tant, en aquest cas, podríem intuir que la campanya d’altres partits hauria contribuït a la 

conversió.  

 

En el cas de Podemos, podem observar com el 92.6% dels que tenien la intenció de 

votar al partit, declaren haver mantingut la seva preferència en les eleccions. D’aquesta 

manera, podríem parlar de l’existència d’un efecte de reforç. Així i tot, cal tenir en 

compte que el partit hauria nascut poc temps enrere i que, per tant, aquest mateix procés 

hauria contribuït a què els votants dels partits tradicionals, canviessin el seu vot per 

aquesta opció. Una situació similar s’hauria donat en el cas de Ciudadanos, encara que 

en menor mesura si tenim en compte la proporció del vot.  
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Pel que fa el vot a altres opcions, podem observar com un 81.2% d’aquests individus 

declara haver votat finalment a Podemos. En aquest cas, també podríem intuir un efecte 

de conversió produït per la campanya electoral d’aquest mateix partit.  

 

En darrer lloc, si ens centrem en aquells individus que declaraven tenir la intenció 

d’abstenir-se, podem observar com un elevat percentatge d’aquests (59.4%) declara 

haver votat a algun partit o haver votat nul o en blanc. Per tant, en aquest cas, també 

podríem dir que la campanya dels diferents partits podria haver tingut un efecte 

d’activació.  

 

 
Taula 3. Intenció de vot i record de vot. 

  PP PSOE Ciudadanos Podemos 
(inclòs 
IU i En 
Comú 

Podem) 

Altres 
partits 

Vot 
nul o 

en 
blanc 

Abstenció Total 

In
te

nc
ió

 d
e 

vo
t 

PP 83.8 3.2 3.3 0.0 0.0 0.0 9.7 100 

PSOE 3.1 78.6 0.1 14.9 0.0 0.1 3.2 100 

Ciudadanos 16.4 12.4 46.4 12.4 0.1 0.1 12.2 100 

Podemos 
(inclòs IU i 
En Comú 
Podem) 
 

0.0 6.5 0.1 92.6 0.4 0.0 0.3 100 

Altres 
partits 

0.3 0.6 0.2 81.2 6.0 0.1 11.7 100 

Vot nul o 
en blanc 

24.2 24.0 0.8 0.9 0.7 48.1 1.4 100 

Abstenció 10.0 19.6 9.9 14.9 0.1 4.9 40.6 100 

Total 25.0 26.3 10.5 23.6 0.5 2.2 11.9 100 

 
 
Així i tot, tal com havíem dit anteriorment aquests resultats només ens permet intuir 

l’efecte de la campanya electoral, per tant, és interessant realitzar una anàlisi similar 
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comparant els resultats, segons l’interès declarat per la mateixa campanya. Tots els 

resultats es presenten en les Taules 3, 4, 5 i 6. Cal tenir en compte que els percentatges 

observats corresponen al total d’individus que declaren tenir poc, cap, molt o bastant 

d’interès en la campanya. És a dir, no parlem del total dels individus estudiats.  

 

Si comparem la intenció de vot i el record de vot, podem veure com, a mesura que 

augmenta l’interès per la campanya, major és l’estabilitat de les preferències en aquests 

dos moments. Per tant, sí que podem observar un efecte reforç, tant en el cas dels partits 

tradicionals, com en el cas dels partits nous. Així i tot, els resultats de Podemos són els 

que presenten uns percentatges més elevats de coincidència entre la intenció de vot i el 

vot final declarat.  

 

Pel que fa l’efecte de conversió, podem observar com, en el cas dels individus que 

declaren haver seguit amb bastant d’interès la campanya, el PP hauria aconseguit fer-se 

amb el 21.7% de la intenció de vot a Ciudadanos i un 13.7% del PSOE, així com un 

93.2% dels que tenien pensat votar en blanc o nul . A més, Podemos també aconseguiria 

un percentatge important entre aquells individus que tenien la intenció de votar a altres 

partits.  

 

D’altra banda, si ens centrem en aquells individus que declaren haver seguit amb molt 

d’interès la campanya, Podemos aconsegueix canviar les preferències de vot d’un 

37.1% d’individus que tenien la intenció de votar al PSOE.  

 

Finalment, pel que fa l’efecte d’activació, podem observar com aquest augmenta a 

mesura que també creix l’interès per la campanya, però disminueix entre els individus 

que declaren haver-la seguit amb molt d’interès. És a dir, presentaria una forma “U” 

invertida, que arriba al seu màxim en el cas dels individus amb bastant d’interès per la 

campanya i que decreixeria en els individus amb molt d’interès. Aquests individus que 

decideixen no abstenir-se votarien, principalment, al PP o a Podemos. A més, a mesura 

que augmenta l’interès per la campanya augmentaria el vot en blanc o nul, excepte en el 

cas d’aquells individus que declaren haver seguit amb molt d’interès la campanya. 

 

 



 
 

15 
 

Taula 4. Intenció de vot i record de vot, entre individus amb cap interès per la 

campanya. 

  PP PSOE Ciudadano
s 

Podemos 
(inclòs 
IU i En 
Comú 

Podem) 

Altres 
partits 

Vot 
nul o 

en 
blan

c 

Abstenció Total 

In
te

nc
ió

 d
e 

vo
t 

PP 66.5 0.4 31.4 0.0 0.0 0.0 1.7 100 

PSOE 0.1 74.8 0.0 12.3 0.0 0.1 12.7 100 

Ciudadan
os 

0.2 48.3 1.5 0.5 0.3 0.2 49.0 100 

Podemos 
(inclòs 
IU i En 
Comú 
Podem) 
 

2.9 0.0 0.0 65.7 0.0 0.0 31.4 100 

Altres 
partits 

0.0 0.5 0.4 2.2 4.2 0.4 92.2 100 

Vot nul o 
en blanc 

10.6 4.3 2.1 4.3 6.4 27.2 44.7 100 

Abstenci
ó 

0.2 21.8 10.9 10.9 0.0 0.1 56.2 100 

Total (% 
intenció 
de vot) 

9.0 38.2 8.6 8.7 0.3 0.2 35.0 100 

 
 

Taula 5. Intenció de vot i record de vot, entre individus amb  poc interès per la 

campanya. 

  PP PSOE Ciudadanos Podemos 
(inclòs 
IU i En 
Comú 

Podem) 

Altres 
partits 

Vot 
nul o 

en 
blanc 

Abstenció Total 

In
te

nc
ió

 d
e 

vo
t PP 75.2 0.2 0.3 0.0 0.0 0.1 24.3 100 

PSOE 0.3 89.1 0.1 9.9 0.0 0.1 0.5 100 
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Ciudadanos 16.6 16.5 50.0 0.5 0.1 0.1 16.3 100 

Podemos 
(inclòs IU i 
En Comú 
Podem) 
 

0.0 31.8 0.3 66.8 0.4 0.0 0.6 100 

Altres 
partits 

0.5 0.9 0.3 90.5 6.8 0.1 0.9 100 

Vot nul o 
en blanc 

0.4 32.6 0.4 0.5 0.3 65.3 0.6 100 

Abstenció 12.4 24.6 12.4 12.5 0.1 0.1 37.9 100 

Total (% 
intenció de 
vot) 

20.1 34.4 10.0 15.1 0.5 4.9 15.0 100 

 

 

Taula 6. Intenció de vot i record de vot, en individus amb bastant d'interès per la 

campanya. 

  PP PSOE Ciudadanos Podemos 
(inclòs 
IU i En 
Comú 

Podem) 

Altres 
partits 

Vot 
nul o 

en 
blanc 

Abstenció Total 

In
te

nc
ió

 d
e 

vo
t 

PP 92.7 6.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 100 

PSOE 13.7 85.3 0.2 0.5 0.1 0.0 0.2 100 

Ciudadanos 21.7 11.0 66.6 0.4 0.1 0.0 0.1 100 

Podemos 
(inclòs IU i 
En Comú 
Podem) 
 

0.0 0.2 0.1 99.2 0.4 0.0 0.1 100 

Altres 
partits 

0.3 0.3 0.2 93.4 5.5 0.1 0.2 100 

Vot nul o 
en blanc 

93.2 0.5 1.6 1.5 1.3 0.8 1.1 100 

Abstenció 33.0 0.2 0.2 33.0 0.3 32.4 0.9 100 
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Total (% 
intenció de 
vot) 

39.2 17.8 13.4 26.5 0.7 2.2 0.2 100 

 
 

Taula 7`. Intenció de vot i record de vot, entre individus amb molt d'interès per la 

campanya. 

  PP PSOE Ciudadano
s 

Podemos 
(inclòs 
IU i En 
Comú 

Podem) 

Altres 
partits 

Vot 
nul o 

en 
blan

c 

Abstenció Total 

In
te

nc
ió

 d
e 

vo
t 

PP 80.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 19.3 100 

PSOE 0.0 62.8 0.0 37.1 0.0 0.0 0.0 100 

Ciudadan
os 

14.0 0.3 30.0 41.8 0.1 0.0 13.8 100 

Podemos 
(inclòs 
IU i En 
Comú 
Podem) 
 

0.0 0.1 0.0 99.3 0.5 0.0 0.1 100 

Altres 
partits 

0.1 1.1 0.0 91.0 7.6 0.0 0.1 100 

Vot nul o 
en blanc 

20.0 26.7 13.3 26.7 0.0 13.3 0.0 100 

Abstenci
ó 

18.8 0.0 12.5 37.5 6.3 0.0 25.0 100 

Total (% 
intenció 
de vot) 

19.3 19.0 8.0 45.6 0.5 0.0 7.5 100 

CONCLUSIONS 
 

La campanya electoral per les eleccions generals del 2015 té lloc en un escenari molt 

diferent del que havíem pogut observar fins al moment. El nostre objectiu era 

comprovar quins eren els efectes d’aquesta campanya i veure si existien diferències 

entre els partits tradicionals i els partits nous. 
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A partir de les anàlisis realitzades, podem saber que, tal com conclouen Lazarsfeld et al. 

(1944) la campanya electoral dóna lloc a tres efectes principals: activació, conversió i 

reforç. Si fem una anàlisi concreta segons aquest tres tipus, podem concloure que 

l’efecte de reforç també seria el més freqüent en tota la campanya, sobretot entre els 

votants del PP i de Podemos. Ara bé, tal com havíem dit anteriorment, Podemos hauria 

nascut poc abans d’aquestes eleccions i, per tant, aquest efecte reforç hauria estat en el 

seu moment un efecte de conversió o activació.  

 

Els efectes de conversió i activació també haurien estat important en aquesta campanya, 

almenys en termes relatius. Així doncs, tal com hem pogut veure anteriorment en les 

anàlisis segons el tipus d’interès, PP i Podemos són probablement els partits que 

aconsegueixen fer-se amb el vot d’individus amb altres preferències a causa d’haver 

seguit la seva campanya. De manera més específica, el PP hauria incorporat entre els 

seus votants individus que tenien la intenció de votar a Ciudadanos o al PSOE. D’altra 

banda, Podemos hauria aconseguit el vot dels individus que tenien pensat votar al PSOE 

i a altres partits.  

 

Pel que fa l’efecte d’activació, presenta una forma de “U” invertida, és a dir, augmenta a 

mesura que també creix l’interès per la campanya. A més, aquests individus que tenien 

intenció d’abstenir-se votarien principalment a PP o a Podemos. Entre els individus que 

tenien la intenció d’abstenir-se i que declaren haver seguit amb bastant d’interès la 

campanya, també acaba sent una opció el vot en blanc o nul.  

 

Amb tot això, podem afirmar la campanya per les eleccions generals del 2015 hauria 

estat rellevant en termes de reforç, però també en termes de conversió i activació. En 

aquest sentit, la campanya resulta ser un procés important i, per tant, un factor a curt 

termini que ens permet explicar la decisió de vot d’alguns individus. D’aquesta manera, 

podem afirmar que la hipòtesis 1 i 2, plantejades anteriorment, han estat acceptades.  

Tot i així, és evident que existeixen molts altres factors tant a curt com a llarg termini 

que condicionen el vot. D’aquesta manera, cal tenir en compte que la campanya no 

afecta a tots els individus per igual (Fournier et al., 2004). A més, també és important 

considerar que aquesta campanya reunia uns requisits pràcticament únics i que, per tant, 

no implica que totes les campanyes electorals produeixen aquests efectes en la mateixa 
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mesura. De fet,  podem trobar estudis  recents que segueixen confirmant que la 

campanya només tindria efectes mínims (Kalla i Broockman, 2018).  

 

Finalment,  no podem observar pel diferències entre partits nous i partits tradicionals, 

sinó que els partits que més s’haurien beneficiat d’aquests efectes serien PP i Podemos, 

per contra de PSOE i Ciudadanos. En qualsevol cas, cal ser conscients que no parlem en 

termes absoluts, sinó relatius. Si més no, la tercera hipòtesi quedaria rebutjada davant 

d’aquestes evidències.  

DISCUSSIÓ 
 

Les campanyes electorals s’han anat convertint al llarg del temps amb un dels elements 

de més rellevància pels partits i organitzacions polítiques. El seu impacte, tal com hem 

dit, ja va ser objecte d’estudi als anys 50 i, actualment, ha tornat a esdevenir un tema 

que mereix especial atenció. Així i tot, encara no disposem d’una aproximació 

quantitativa homogènia que permeti estimar els seus efectes. La metodologia més 

utilitzada freqüentment és la que proposen Lazarsfeld, Berelson i Gaudet (1944), encara 

que aquesta es pot complementar amb altres anàlisis, tal com hem vist en el present 

treball. Tot i així, la proposta presentada anteriorment presenta certes limitacions. En 

primer lloc, només hem comparat les preferències dels individus abans i després de les 

eleccions, però els canvis observats podrien haver-se degut a altres factors diferents de 

la campanya electoral. A més, també s’ha analitzat una única campanya electoral, per 

tant, seria interessant realitzar la mateixa anàlisi en altres processos al llarg del temps.  

 

Aquest és només un treball realitzat en el marc d’uns estudis de grau i els resultats han 

de ser compresos a la llum d’aquest fet. Els recursos materials i temporals eren limitats i 

per tant l’anàlisi de les dades tenia l’objectiu de ser coherent, però no podia abordar la 

complexitat metodològica necessària.  

 

Finalment, seria interessant que en futurs estudis o treballs es pogués analitzar els 

efectes de la campanya electoral al llarg del temps per tal de veure la seva evolució. Pel 

que fa la qüestió metodològica plantejada anteriorment, la proposta de Lago i Martínez 

(2004) sembla una alternativa, que aconsegueix eliminar els efectes d’altres variables o 
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factors i estimar únicament els efectes de la campanya electoral. Els autors realitzen una 

anàlisi contrafactual, és a dir, no comparen dos moments en el temps, sinó que estudien 

què hauria passat si no hi hagués hagut campanya electoral. En qualsevol cas, no hem 

de perdre de vista el fet que el tipus d’elecció sembla ser un factor important a l’hora de 

determinar els efectes de les mateixes campanyes electorals, per tant, cal tenir en 

compte que en qualsevol anàlisi és necessari especificar el tipus d’elecció i les seves 

condicions. 
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