
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferliþjónusta Akureyrar 
-Könnun um ánægju notenda, 6-67ára 

 
 
 



 
1. febrúar 2013 

 
Ágæti viðtakandi        
 
Búsetudeild Akureyrarbæjar biður þig að taka þátt í könnun um akstursþjónustu bæjarins 
(ferliþjónustuna). Tilgangur könnunarinnar er að meta hversu ánægðir eða óánægðir 
einstaklingar eru með þá þjónustu sem þeir fá. Spurningarnar eiga við alla ferliþjónustu 
Akureyrarbæjar nema annað sé tekið fram.  
Vinsamlega svaraðu eftirfarandi spurningum eins vel og kostur er og ef þú ert með 
einhverjar athugasemdir eða vangaveltur er möguleiki á að koma þeim á framfæri neðst á 
spurningalistanum.  
 
Skilafrestur er til 11. febrúar 2013.  
 
Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna. 
 
Akureyrarbær-Búsetudeild  
Glerárgötu 26, 2. hæð, 600 Akureyri 
S: 4601410 
 



 
Gagnasöfnun 

 
Búinn var til spurningalisti um þætti ferliþjónustunnar. Könnunin var send til allra notenda 
ferliþjónustunnar sem skilgreindir eru fatlaðir samkvæmt  lögum um málefni fatlaðra og hafa 
rétt á ferliþjónustu samkvæmt reglum Akureyrarbæjar um ferliþjónustu, alls 94 einstaklingar. 
Notendurnir fengu könnunina í hendurnar milli 1. og 4. febrúar og var skiladagur 11. ferbrúar. 
Við hönnun spurningalistans var reynt að spyrja út í alla þætti þjónustunnar og orða 
spurningarnar þannig að allir ættu auðvelt með að skilja þær. Flestar spurningarnar höfðu 
fasta svarmöguleika en einstaka spurningar voru opnar og gáfu einstaklingum möguleika á að 
koma skoðunum sínum á framfæri. 
 
Markmið könnunarinnar var að svara spurningu um hvort notendur ferliþjónustunnar væru 
ánægðir með þjónustuna?  

 
Samantekt niðurstaðna 

 
Svarhlutfall í könnuninni var 66%. Kynjahlutfall þeirra þátttakenda sem svöruðu var svo til 
jafnt, 29 karlar og 31 konur.  
Þátttakendur voru á aldrinum 8-66 ára. Stærsti hópur þeirra sem svaraði var á aldursbilinu 31-
50 ára eða 44%. 28% voru eldri en 51 árs og 28% voru 30 ára og yngri.  
30% þátttakenda bjó heima hjá foreldri/forráðamanni, 46% bjuggu á sambýli eða búsetukjarna 
og 24% bjuggu einir eða með maka. 23% svöruðu könnuninni sjálfir, aðrir fengu aðstoð við 
að fylla hana út og/eða svara. 

 
Tímasetning og lend bílferða: 
88% þátttakenda töldu ferlibílana vera alltaf eða oftast á réttum tíma og 93% fannst tíminn 
sem ferðin tók til og frá áfangastað hæfilegur. 
 
Panta bíl með sólahrings fyrirvara: 
65% þátttakenda fannst oftast eða stundum auðvelt að panta bíl með sólarhrings fyrirvara. 
Hins vegar var ansi hátt hlutfall sem svaraði ekki þessari spurningu eða 18%. Út frá 
athugasemdum við þessari spurningu má draga þá ályktun að stór hluti þeirra sem ekki 
svöruðu töldu þetta ekki eiga við um sig og eru þeir þátttakendur hugsanlega með fastar ferðir 
t.d. til og frá skóla. Af þeim sem svöruðu spurningunni fannst 78% oftast eða stundum auðvelt 
að panta bíl með sólarhrings fyrirvara. 
 
Viðmót/framkoma þjónustuveitenda: 

• 80% þátttakenda voru mjög eða frekar ánægðir með viðmót/framkomu bílstjóranna 
• 90% þátttakenda voru mjög eða frekar ánægðir með viðmót/framkomu þess sem 

svaraði í síma þegar panta á bíl. 
• 74% þátttakenda voru mjög eða frekar ánægðir með viðmót/framkomu og þá aðstoð 

sem þeir fengu við að sækja um ferliþjónustuna. 13% svöruðu ekki þessari spurningu, 
hugsanlega vegna þess að þeir tóku ekki sjálfir þátt í að sækja um þjónustuna. Af þeim 
sem svöruðu voru 85% mjög eða frekar ánægðir með umsóknarferlið. 

 
 
Bæklingur: 
Langflestir eða 90% höfðu ekki nýtt sér bæklinginn um ferliþjónustuna en þeir sem það höfðu 
gert fannst nauðsynlegar upplýsingar koma fram að mestu eða nokkru leyti. 



 
Aðstæður, aðgengi, öryggi og fjöldi farþega í bílunum: 

• 69% voru mjög eða frekar ánægðir með aðstæður í bílunum á meðan á bílferð stóð en 
31% voru mjög eða frekar óánægðir eða hvorki ánægðir né óánægðir með þann hluta 
þjónustunnar.  

• Flestir eða 88% voru mjög eða frekar ánægðir með aðgengi í bílunum. 
• 59% voru mjög eða frekar ánægðir með fjölda farþega í bílunum hverju sinni en 41% 

voru mjög eða frekar óánægðir eða hvorki ánægðir né óánægðir með þann hluta 
þjónustunnar.  

• 58% voru mjög eða frekar ánægðir með öryggisbúnað í bílunum en 34% voru mjög 
eða frekar óánægðir eða hvorki ánægðir né óánægðir með þann hluta þjónustunnar. 
8% svöruðu ekki þessari spurningu. Af þessu 34% sem voru mjög eða frekar óánægðir 
eða hvorki ánægðir né óánægðir bjuggu 57% á sambýlum eða í búsetukjarna en 43% 
bjuggu einir, með maka eða hjá foreldrum.  

 
Langflestir þátttakendur voru mjög eða frekar ánægðir með alla þætti ferliþjónustunnar. Þeir 
þættir sem minnst ánægja var með voru aðstæður og öryggi í ferlibílunum og fjöldi farþega í 
bílunum hverju sinni. 
Á heildina litið eru notendur ferliþjónustunnar ánægðir með þjónustuna sem þeir fá. Til að 
bæta þjónustuna enn frekar þarf að auka notkun bílbelta í bílunum og fræða bílstjórna um 
öryggisbúnað í tengslum við hjólastóla og flutning í bíl, það er að segja að belti í hjólastólum 
koma aldrei í stað öryggisbelta í bíl. Þessa ályktun má draga út frá athugasemdum 
þátttakendanna. Sumir þátttakendur bentu á nauðsyn þess að hafa aðstoðarmann fyrir 
bílstjórana í bílunum en það gæti aukið öryggi og bætt aðstæður allra. Auk þess bentu nokkrir 
þátttakendur á nauðsyn þess að nota hnakkapúða. 



1. Hvort ertu kona eða karl? 
 

31

29

Fjöldi þátttakenda eftir kyni

Kona

Karl

 
 
 
2. Á hvaða aldursbili ertu? 
 

13%

15%

44%

28%

Aldursbil þátttakenda

6-18 ára

19-30 ára

31-50 ára

51 árs eða eldri

 
 
 



 
3. Hvernig býrðu?  
 

13%

11%

30%

33%

13%

Búseta þátttakenda

Bý ein/n í íbúð (í eigin 
eigu eða í leigu)

Bý með maka/með 
fjölskyldu

Bý hjá 
foreldri/forráðamanni

Bý á sambýli

Bý í búsetukjarna

 
 
 
4. Ef móttakandi könnunarinnar svarar ekki spurningunum sjálfur, hver eru þá tengsl 
aðstoðarmannsins við móttakandann?  
 

40%

31%

25%

4%

Ef móttakandi könnunarinnar svarar ekki spurningunum 

sjálfur, hver eru þá tengsl aðstoðarmannsins við 

móttakandann? 

Foreldri/forráðamaður 

Stjórnandi 

Starfsmaður

Annað

 
 
 



 
5. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með það viðmót/framkomu og aðstoð sem þú 
fékkst þegar þú sóttir um ferliþjónustuna?  
 

48%

26%

11%

2%

0%

13%

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með það 

viðmót/framkomu og aðstoð sem þú fékkst þegar þú sóttir 

um ferliþjónustuna? 

Mjög ánægð(ur)

Frekar ánægð(ur)

Hvorki ánægð(ur) né 
óánægð(ur)

Frekar óánægð(ur)

Mjög óánægð(ur)

Svöruðu ekki

 
 
6. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með viðmót/framkomu þess sem svarar í 
símann? 
 

65%

25%

2%
0%

0%

8%

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með 

viðmót/framkomu þess sem svarar í símann?

Mjög ánægð(ur)

Frekar ánægð(ur)

Hvorki ánægð(ur) né 
óánægð(ur)

Frekar óánægð(ur)

Mjög óánægð(ur)

Svöruðu ekki

 
 



 
7. Hversu auðvelt finnst þér að þurfa að panta bíl með sólahrings fyrirvara? 
 

50%

14%

14%

2%

2%
18%

Hversu auðvelt finnst þér að þurfa að panta bíl með 

sólahrings fyrirvara?

Oftast auðvelt

Stundum auðvelt

Álíka oft auðvelt og erfitt

Sjaldan auðvelt

Aldrei auðvelt

Svöruðu ekki

 
 
8. Hvað finnst þér um tímann sem fer í ferðir til og frá áfangastöðum (á eingöngu við um 
ferlibílana)? 
 

7%

93%

Hvað finnst þér um tímann sem fer í ferðir til og frá 

áfangastöðum (á eingöngu við um ferlibílana)?

Of langur tími

Hæfilegur tími

 
 



 
9. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með viðmót/framkomu bílstjóranna (á eingöngu 
við um ferlibílana)? 
 

47%

33%

15%

5%

0%

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með 

viðmót/framkomu bílstjóranna (á eingöngu við um 

ferlibílana)?

Mjög ánægð(ur)

Frekar ánægð(ur)

Hvorki ánægð(ur) né 
óánægð(ur)

Frekar óánægð(ur)

Mjög óánægð(ur)

 
 
 
10. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með aðgengið inn og út úr bílunum (á 
eingöngu við um ferlibílana)? 
 

44%

44%

5%
5%

2%

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með aðgengið inn og 

út úr bílunum (á eingöngu við um ferlibílana)?

Mjög ánægð(ur)

Frekar ánægð(ur)

Hvorki ánægð(ur) né 
óánægð(ur)

Frekar óánægð(ur)

Mjög óánægð(ur)

 
 



 
11. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með aðstæðurnar í bílunum á meðan á bílferð 
stendur (á eingöngu við um ferlibílana)? 
 

37%

32%

23%

5%

3%

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með aðstæðurnar í 

bílunum á meðan á bílferð stendur (á eingöngu við um 

ferlibílana)?

Mjög ánægð(ur)

Frekar ánægð(ur)

Hvorki ánægð(ur) né 
óánægð(ur)

Frekar óánægð(ur)

Mjög óánægð(ur)

 
 
 
12. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með fjölda farþega í bílunum hverju sinni (á 
eingöngu við um ferlibílana)? 
 

39%

20%

37%

2% 2%

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með fjölda farþega í 

bílunum hverju sinni (á eingöngu við um ferlibílana)?

Mjög ánægð(ur)

Frekar ánægð(ur)

Hvorki ánægð(ur) né 
óánægð(ur)

Frekar óánægð(ur)

Mjög óánægð(ur)

 
 
 



 
13. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með öryggisbúnað í bílunum? 
 

27%

31%

21%

8%

5%
8%

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með öryggisbúnað í 

bílunum?

Mjög ánægð(ur)

Frekar ánægð(ur)

Hvorki ánægð(ur) né 
óánægð(ur)

Frekar óánægð(ur)

Mjög óánægð(ur)

Svöruðu ekki

 
 
 
14. Ef þú þarft á líkamlegum stuðningi að halda frá bílstjórunum við að komast inn og út 
úr bílunum, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með þann stuðning sem þú færð? 
 

39%

31%

7%

2%
0%

21%

Ef þú þarft á líkamlegum stuðningi að halda frá bílstjórunum 

við að komast inn og út úr bílunum, hversu ánægð(ur) eða 

óánægð(ur) ertu með þann stuðning sem þú færð?

Mjög ánægð(ur)

Frekar ánægð(ur)

Hvorki ánægð(ur) né 
óánægð(ur)

Frekar óánægð(ur)

Mjög óánægð(ur)

Á ekki við

 
 
 



 
15. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með lengd þess tíma sem þú færð 
ferliþjónustuna samþykkta hverju sinni, t.d. 1-2 ár?  
 

40%

24%

14%

2% 5%

15%

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með lengd þess tíma 

sem þú færð ferliþjónustuna samþykkta hverju sinni, t.d. 1-2 

ár? 

Mjög ánægð(ur)

Frekar ánægð(ur)

Hvorki ánægð(ur) né 
óánægð(ur)

Frekar óánægð(ur)

Mjög óánægð(ur)

Svöruðu ekki

 
 
 
16. Hversu oft kemur ferlibíllinn á réttum tíma?  
 

28%

60%

12%

0% 0%

Hversu oft kemur ferlibíllinn á réttum tíma? 

Alltaf

Oftast

Stundum

Sjaldan

Aldrei

 
 
 



 
17. Til er bæklingur um ferliþjónustuna, hefur þú nýtt þér bæklinginn? 

 

10%

90%

Til er bæklingur um ferliþjónustuna, hefur þú nýtt þér 

bæklinginn?

Já

Nei

 
 
 

Ef Já, koma allar nauðsynlegar upplýsingar fram í bæklingnum? 
 

71%

29%

0% 0%

Ef Já, koma allar nauðsynlegar upplýsingar fram í 

bæklingnum?

Já, að mestu leyti

Já, að nokkru leyti

Nei, að litlu leyti

Nei, að engu leyti

 
 
 
Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri eða ertu með hugmyndir um möguleika til 
að bæta þjónustuna?  
 

• Yfirleitt mjög góð þjónusta og til fyrirmyndar sú sem er á símanum. (svarar.) Takk 
fyrir 

• Hún er til fyrirmyndar 
• Við erum mjög ánægð með þjónustuna 
• Nei við erum sátt. Bílstjórar mjög góðir 



• Vissi ekki um bæklinginn!!! Sé fulla þörf á að kynna hann betur. Bílstjórarnir eiga 
hrós skilið fyrir lipra og þægilega framkomu. Ávallt viðbúnir. 

• Honum XX langar að þakka þeim frábæru mönnum sem keyra hann fyrir hjálpina 
og gæti hann ekki verið glaðari með þjónustuna. Takk fyrir okkur. 

• Upplýsingar í tölvupósti þegar samningur um ferliþjónustu rennur út. Áminning 
um að endurnýja samning. 

• Betra samstarf. 
• Meiri niðurgreiðsla í ferlileigubíl. Sumir ferlibílstjórarnir eru frábærir, t.d. hann 

Helgi. 
• Hefði gjarnan viljað að það væri aðstoðarmaður fyrir bílstjórann í bílnum 
• Það þarf að vera aðstoðarmanneskja í bílnum. Bílstjórinn á ekki að fara af stað 

nema allir séu í belti og fylgjast með að þau festi sig sjálf, þau sem geta það. 
Viðmót bílstjóra mætti vera betra. 

• Í  mörgum tilfellum eru bílstjórar ekki nógu duglegir að nota öryggisbelti á 
hjólastólana 

• Vil benda á að hjólastólabelti eru ekki viðkennd sem öryggisbúnaður. Stundum er 
hjólastóllinn bara festur svo barnið er einungis með hjólastólabeltið á milli ferða. 
Ef hjólastólar eru ekki með höfuðpúða finnst mér þurfa að setja eitthvað fyrir aftan 
stólinn eða setja viðkomandi í sæti sem er í bílunum. Frekar slæmt ef eitthvað 
kemur fyrir og litlir viðkvæmir hausar fá engan stuðning. 

• Endurnýja sætisbök með meiri stuðning fyrir hnakka Ég vil að bílstjórarnir keyri 
miklu hægar í beygjum og að þið fáið ykkur betri bíla og sumir bílstjórarnir eru 
alltaf svo pirraðir og ég vil líka að þeir keyri ekki svona hratt eins og til dæmis í 
nærum því allan vetur hef ég ekki þorað að fara í ferlibílana af því að þeir keyra 
svo hratt og þá hafa foreldrar mínir þurft að skutla mér og það eyðir tímanum 
þeirra. 

• rampurinn sem kemur út á hlið bílsins er ómögulegur, þarf mikið pláss. Nýja lyftan 
er ekki þægileg, þarf að taka stóran hring til að komast inn.    

• Vantar þjónustu um helgar og kvöld 
• Síðasta ferð að kvöldi væri 2330 í stað 2300. Einnig væri hægt að fá keyrslu 

laugard + sunnudaga 
• Til að gera þjónustuna enn betri keyra ferlibílana um helgar! Snúa í rétta 

akstursstefnu (snúa fram). 
• Vildi gjarnan hafa þjónustu um helgar og lengur á kvöldin. Vildi gjarnan geta 

pantað bíl samdægurs 
• Þegar ég er hægur finnst mér stundum vanta skilning og hlýju frá bílstjóra 
• Í sambandi við símaþjónustuna fer alveg eftir hvaða einstaklingur svarar í símann, 

ein manneskja þar alveg einstök. Sama á við um bílstjórana, misjafnir, einn sker 
sig alveg úr og þyrfti að klóna þann mann. Aðrir síðri en ekkert alvarlegt, ekkert til 
að klaga yfir. 
 

 
Sumir þátttakendur gerður athugasemdir við einstaka spurningar og verða þær 
athugasemdir ekki listaðar upp hérna en tekið verður tillit til þeirra við samantekt 
niðurstaðna.  
 
 


