
B7: Du skrev, at du forventer at forlade arbejdsmarkedet, når du er [svar fra A5] år. 

Vælg de grunde der kunne gøre, at du ville blive længere på arbejdsmarkedet. Hvis 

B7_1: ... arbejdet var mindre fysisk anstrengende (1) 3 12 38 51

B7_2: ... arbejdet var mindre psykisk anstrengende (2) 15 17 11 16

B7_3: ... arbejdstiden blev bedre tilrettelagt i forhold til dine behov (3) 39 33 26 24

B7_4: ... der var mulighed for længere ferier (4) 37 24 19 12

B7_5: ... der var mulighed for flere seniordage (5) 45 42 34 27

B7_6: ... der blev sat større pris på dit arbejde (6) 11 12 12 15

B7_7: ... ledelsen ønskede at jeg blev længere (7) 20 13 7 6

B7_8: ... du fik større indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse (8) 12 13 9 10

B7_9: ... der var mindre krav til omstilling og forandring (9) 11 13 8 8

B7_10: ... der var større faglige udfordringer (10) 6 4 3 3

B7_11: ... der var opbakning fra ægtefælle/samlever/partner (11) 8 5 4 2

B7_12: ... dit helbred havde været bedre (12) 10 13 23 33

B7_13: ... dine muligheder for efter- og videreuddannelse var bedre (13) 5 6 4 5

B7_14: ... du fik betalt et uddannelsesforløb til at kunne varetage et andet job (ikke nødvendigvis på samme arbejdsplads)] (14)5 7 6 8

B7_15: ... det økonomisk bedre kunne betale sig (15) 31 27 26 21

B7_16: Ingen af ovenstående (16) 19 21 21 15
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