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Samskipti 
 

Persónuleg tengsl eru mikilvæg til að 

öðlast traust. Til að koma í veg fyrir van-

traust er gagnlegt að notendur séu með 

fasta bílstjóra til að skapa gagnkvæm 

kynni 

 

Til að tengslin séu góð á milli tveggja 

persóna þarf að ríkja gagnkvæm virðing. 

Hér fyrir neðan má sjá dæmi um  hugtök 

sem einkenna góð samskipti og er vert að 

hafa í huga þegar að fólk vill eiga í góðum 

samskiptum.  

 Virðing 

 Traust 

 Skilningur 

 Jákvæðni 

 Sveigjanleiki 

 Einlægni 

 Þolinmæði 



Hverju þarf  
að breyta? 

     Mikilvægt er að: 

 Bílstjórar aðstoði farþega í og úr bifreiðum 

ferðaþjónustunnar 

 Bílstjórar nái í þá farþega sem þess  

þarfnast 

 Notendur fái skilaboð þegar að bílinn er     

rétt ókominn og/eða lagður af stað 

 Ferðir séu vel nýttar og einstaklingum sé 

raðað í bila eftir því hvert þeir eru að fara 

 Mikilvægt er að bílarnir komi á  

umsömdum tíma 

 Koma til móts við einstaklingsbundnar 

þjónustuþarfir 

 Notendur þurfi ekki að fara í óþarfa ferðir 

 Ekið sé á löglegum hraða 

 Hafa fast skipulag fyrir notendur sér-

staklega fyrir þá sem eiga erfitt með 

óvæntar breytingar 

 Leggja áherslu á jákvæð samskipti 

 

Mikilvægi  
samskipta 

Þegar góðum samskiptum er lýst  

er virðing lykilorðið og það er  

mikilvægt að sýna virðingu þegar 

maður vill ná góðu sambandi við  

annan einstakling. 

Virðing er tilfinning sem er jákvæð 

og hún leiðir af sér jákvæða fram-

komu og viðhorf í garð þess sem 

virðingin er sýnd.  

Mikilvægt er að kunna að lesa í 

hegðun farþega og bera virðingu 

fyrir þeim. 

Þegar notendur eru ekki með  

fasta bílstjóra er líklegt að það 

myndist ekki nógu góð tengsl og  

árekstrar geti orðið í samskiptum.  

 

Samskipti 
 

Orðið samskipti er íslenska þýðingin  

á erlenda orðinu “communication”. Sam-

skipti eru það að nota tákn til að tjá eitt-

hvað með tiltækum aðferðum og miðlun.  

Hugtakið getur vísað til samskipta 

(boðskipta) margra við marga, eins við 

marga eða eins við einn. Samskipti  

eru öll þau boð sem eru send með viðtak-

endur í huga og sem þeir taka við.  

Virk hlustun er einnig mikilvægt  

atriði í öllum samskiptum og felur í sér að 

hlustað sé af athygli og brugðist við í 

samræmi við þau boð sem eru gefin. 
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