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Miért pont az alv ás?

• Az alvás alapvető fontosságú a testi és lelki 
egészség, társadalmi viszonyaink 
szempontjából (Kripke et al. 2002, Metlaine 
et al 2005).

• Így szintén meghatározó a munkahelyi 
produktivitás ban (Hale 2005, Metlaine et al. 
2005).

• Életünk egyharmad át alvással töltjük.



Milyen a jó alv ás?

• Az alvás hossza : sem a túl sok (> 8 óra) sem 
a túl kevés (<7 óra) alvás nem kedvez az testi 
és lelki egészségnek (Hurst 2008).

• Az alvás hossza mellett a minősége is 
meghatározó. Pl. álmatlanság (Leger et al. 2000).

• A rossz alvás okai között szintén lehetnek 
társadalmi faktorok: pl. a nem megfelelő
munkakörülmények (Metlaine et al. 2005).



Mérhetőség:

• Míg az alváshossz az időmérleg felvételekkel 
jól vizsgálható, addig a minősége kevéssé. 

• Leginkább az alvás megszakítottságát (Burgard 
2011) lehet megragadni. 

• Újabban vannak törekvések, hogy a 
tevékenység megnevezése mellett a naplóban 
rögzítsük annak szubjektív min ősítését is 
(Ricroch 2011).

• Az időmérleg felvétel túlbecsüli az alvás 
hosszát az orvosi-biológiai mérésekhez képest 
(Dinges 2005).



Alv ással töltött id ő Európában 
20-74 éves népesség, 2000 körüli TUS felvételek



Előzmények, eddigi kutatások
• Az alvás hossza alapvetően biológiailag meghatározott , 

azonban társadalmi faktorok hatása kimutatható.
• Korábbi kutatásokból tudjuk, hogy az alvás hossza az életkorral

párhuzamosan nő, ugyanakkor nem lineáris a kapcsolat, hanem 
U-alakú: a középkorúak alszanak legkevesebbet.

• Biddle és Hamermesh (1990) vizsgálta a munká ra és az alvásra 
fordított idő kapcsolatát: a magasabb jövedelem a férfiak 
esetében rövidebb alvással jár együtt. 

• Az iskolai végzettség , jövedelem negatív kapcsolatát az 
alvással később mások is vizsgálták (pl. Szalontai 2006).

• Két magyarázatcsoportot tudok elkülöníteni: a „csereelm élet”,
amely az alvás-munka cserét és a „strukturalista” elméletet, 
amely az alvást meghatározó külső tényezőket (munkaerőpiacról 
való kitaszítottság, családi szerepek, betegség) hangsúlyozza. Az 
előbbit képviseli pl. Szalontai (2006), az utóbbit Hale (2005).



Alexander (1987) metaelm életi 
koncepciója az általános el őfeltevésekr ől



Elméleti h áttér

Állítás: a két elmélet nem zárja ki egymást.



Elméleti h áttér (modellek)
1, Demográfiai alapmodell:

Alváshossz = f (kor, kor-négyzet, nem)

2, Csereelméleti modell:

Alváshossz= f (kor, kor-négyzet, nem, munkára fordított idő,
iskolázottság)

3, Teljes modell csereelmélet+strukturális korlátok:

Alváshossz= f (kor, kor-négyzet, nem, munkára fordított idő,
iskolázottság, családi állapot, kisgyermek jelenléte, tartós 
betegség jelenléte, lakásminőség)



Felhaszn ált adatok
• Időmérleg felvétel 2009-2010
• Adatgyűjtés módszere: személyi kérdőív, háztartási 

kérdőív, időmérleg napló:



Módszer

• Alvásátlagok összehasonlítása a magyarázó változók 
kategóriái szerint

• OLS és robusztus regresszió a 25-64 éves almintán, 2
személy, akik nem töltöttek alvással időt kizárva
(N=5449)
�Függőváltozó: alvásra fordított idő napi átlaga (ún. 

„A” mutató) percben az időmérleg-napló adatok 
alapján (ön-beszámoló)

�Magyarázó változók: kor, kor-négyzet, nem,
munkára fordított idő, iskolai végzettség, családi 
állapot, 7 év alatti gyermek jelenléte, tartós 
betegség jelenléte, lakásminőség



Leíró statisztikák
Az alváshossz kategórikus magyarázó változók szerint

(súlyozatlan minta, 25-64 éves népesség)
Minta 

elemszám
Átlag Szórás Egyutas ANOVA

F érték Szignifikancia
Összesen 5451 489,8 99,9 - -

Nők 2976
493,6 92,5

8,44 0,004
Férfiak 2473

485,7 107,3
Házas 3225 485,1 95,3

19,37 0,000Nem házas 2224 497,1 105,0
ISCED2 alatt 117 524,2 109,2

8,90 0,000

ISCED2 915 499,2 100,7
ISCED3 3338 488,2 101,2
ISCED4-6 1079 484,1 90,7
Tartós betegséggel 2051 501,3 98,0

43,06 0,000

Tartós betegség 
nélkül

3398

483,1 99,8
Van gyermeke 1123 489,4 103,6

0,05 0,815Nincs gyermeke 4326 491,2 98,4
Standard vagy jobb 
lakás

5071

489,1 98,7

5,61 0,018Szubstandard lakás 378 501,7 109,7



Átlagos alvásid ő alakulása 
korcsoport-kategóriák szerint



Átlagos alvásid ő alakulása 
korcsoportonként a standard hibával



Átlagos alvásid ő alakulása a kategorizált 
munkával töltött id ő szerint



Átlagos alvásid ő alakulása munkával 
töltött id ő szerint a standard hibával



A leíró statisztikákból levonható
következtetések

• A nem, a családi állapot, az iskolai végzettség, a családi 
állapot és a tartós betegség esetében az alvás hossza 
szignifikánsan különbözik.

• Az életkorral nő az alváshossz, azonban nem lineáris 
kapcsolat, hanem inkább U alakú, a középkorúak alszanak 
legkevesebbet. Az egymás mellett lévő korcsoportok 
alváshossza szignifikánsan nem tér el, azonban a szélen 
lévőké és a középen lévőké igen.

• Az egyáltalán nem dolgozók és a keveset dolgozók 
alváshossza nem különbözik.

• Az alvás hossza a munkára fordított idővel egyértelműen 
csökken.



Regressziós modellek eredm énye
1. modell 2. modell 3. modell

R-négyzet 0,015 0,192 0,194

Kor -8,32*** -2,71* -2,39*

Kor-négyzet 0,10*** 0,03* 0,02*

Nem (nők) 7,37** 6,14* 6,66*

Munka -0,18*** -0,18***

Iskolázottság  
(ISCED3) -15,10 -13,22

(ISCED4-6) -18,54‡ -16,03

Családi állapot 
(házas) -6,48*

7 év alatti gyermek
-6,14‡

Tartós betegség 5,17‡

Lakásminőség -2,03 

Szignifikancia jelölések: ***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05, ‡ p<0.10



A 3. regressziós modell nemenként

Szignifikancia jelölések: ***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05, ‡ p<0.10

3. modell Nők Férfiak

R-négyzet 0,194 0,162 0,229

Kor -2,39* -2,55‡ -3,10*

Kor-négyzet 0,02* 0,02 0,03‡

Nem (nők) 6,66*

Munka -0,18*** -0,17*** -0,20***

Iskolázottság  
(ISCED3) -13,22 -1,32 -30,14‡

(ISCED4-6) -16,03 -5,97 -31,45‡

Családi állapot 
(házas) -6,48* -9,31** -1,46

7 év alatti gyermek
-6,14‡ -14,90*** 4,30

Tartós betegség 5,17‡ 5,33 4,83

Lakásminőség -2,03 7,69 -3,23 



Összefoglalás

• Az életkor mentén az alvásra fordított idő nő és emellett U 
alakú (mind a kor, mind a kor-négyzet szignifikáns volt).

• A legfontosabb tényező a munkára fordított idő. Ez és a 
gyengén szignifikáns iskolai végzettség a csereelm életi 
hipotézist alátámasztja.

• Ezen túl érvényesülnek strukturális hatások (főleg a 
családi helyzet, a tartós betegség gyengén szignifikáns)

• A két nem között némileg különböz ő mechanizmusok 
működnek. A férfiaknál erősebb a cserelméleti modell (a 
munka mellett az iskolai végzettség), nőknél viszont belép 
a házasság és a 7 évesnél fiatalabb gyermek jelenlétének 
a hatása, ami tekinthető strukturalista (azaz 
cselekvéskorlátozó) faktornak.



Köszönöm a figyelmet!
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