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Um 

Samantekt þessi byggir á niðurstöðu greiningarvinnu á stöðu 
Handverks og hönnunar (H&H) sem fram fór vormánuðum  
2022 og sjá má í viðauka 1 og 2.  

Viðhorfskönnun var send á 459 netföng og bárust 209 gild svör  
sem gefur 46% svarhlutfall. Þetta er mengi einstaklinga sem eru 
starf andi í  handverki, listiðnaði og hönnun samkvæmt þeim 
skrám sem H&H býr yfir. 

Því til viðbótar voru tekin viðtöl við hóp fagaðila á því sviði.  
Þeir viðmælendur voru valdir af Austurbrú og H&H. Viðtölin,  
sem urðu 15 talsins, voru tekin gegnum Zoom eða Teams. 

Handverk og hönnun er sjálfseignarstofnun sem var stofnuð í 
janúar 2007. Hún tók við af verkefninu Handverk og hönnun sem 
stofnað var 1994. Sjálfseignarstofnunin er nú rekin með stuðningi 
menningar- og viðskiptaráðuneytis. Greinargóðar upplýsingar um 
sögu og starfsemi HH eru á heimasíðu stofnunarinnar1. 

Austurbrú2 tekur að sér samkvæmt samningi að gera stefnu mótun 
fyrir Handverk og hönnun samkvæmt verklýsingu sem samið er 
um og eru verkþættir samningsins eftirfarandi: 

Viðhorfskönnun : Spurningakönnun send á tæplega 500  
einstaklinga, sem eru virkir í handverki, listiðnaði og hönnun. 

Viðtalskönnun : Tekin voru viðtöl við 15 fagaðila á sviði 
handverks, hönnunar og listiðnaðar í þeim tilgangi að fá  
þeirra sjónarhorn á H&H; hlutverk, markmið og tilgang. 

Frágangur : Afhentur glærupakki með niðurstöðum á mynd rænu 
formi sem er tilbúinn til kynningar og vinnslu stefnu mótunar. 

Ábyrgðaraðilar eru, fyrir hönd Austurbrúar, Tinna Halldórsdóttir 
yfirverkefnastjóri og fyrir hönd Handverks og hönnunar, Sunneva 
Hafsteinsdóttir framkvæmdastjóri. 

Sylvía Helgadóttir, verkefnastjóri Austurbrúar, sá um framkvæmd, 
úrvinnslu og samantekt niðurstaðna sem undirbyggja þessa  
stefnumótun.

1 Heimasíða Handverks og hönnunar: handverkoghonnun.is/is 
2 Heimasíða Austurbrúar: austurbru.is
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Hnotskurn – niðurstöður kannana 

Viðhorfskönnun 
Konur voru meirihluti svarenda eða 89%. 
75% svarenda voru 50 ára og eldri. 
Yfir helmingur (57%) starfar við handverk, hönnun eða  
listiðnað í hlutastarfi. 
33% kvenna og 39% karla sem svöruðu, starfa við handverk  
og listiðnað í fullu starfi. 
98% svarenda telja H&H mikilvæga stofnun sem þarf að starfa 
áfram 99%. 
95% svarenda telja stofnunina faglega. 
97% telja ráðgjafarþjónustuna góða. 
Enginn munur var á viðhorfum til þessa milli kynja eða búsetu.  
Þegar spurt var um viðhorf til gagnsemi verkefna H&H  
(einkunn1-10) var meðaleinkunn 8.0. Lægsta meðaleinkunn  
var 7.9 og hæsta 8.3. 
Mjög sterkur samhljómur var um að sýningar væru almennt  
afar faglegar, gagnlegar og skemmtilegar. 
Efla þyrfti tengslin við landsbyggðina. 
Nokkrir höfðu áhyggjur af endurtekningu í sýningarhaldi og 
klíkuskap við vali inn á þær.  
Skortur væri á nýliðun í kynningu í ráðhúsi Reykjavíkur og  
margir kvörtuðu yfir þrengslum þar. 

Viðtalskönnun 
Allir viðmælendur nefndu sérstaklega að H&H ætti að snúa sér 
fyrst og fremst að handverki og þá sérstaklega grunnþekkingu 
Íslendinga í listiðnaði. Vernda þarf þessa þekkingu svo hún  
glatist ekki. 
Miklar áhyggjur voru að alíslenskt handverk muni tapast nema  
að þekkingunni verði deilt áfram. 
Öllum þykir þörf fyrir stofnunina og verkefni hennar.  
Viðmælendur höfðu almennt áhyggjur af sýningaraðstöðu og 
fannst hún af skornum skammti, sérstaklega fyrir handverk og 
listiðnað. 
Allir viðmælendur töldu stofnunina mjög mikilvæga og höfðu 
áhyggjur hver myndi taka við keflinu ef stofnunin myndi hætta, 
það myndi skapast fagleg eyða sem hefði mikil áhrif, listafólk og 
handbrögð myndu tapast. 
Listiðnaður og listhandverk er undirstaða okkar listar og  
þekkingar, okkar listfengi og það sem við höfum í okkur, gamla 
íslenska handverkið byggir erfðaefnin í listamönnum dagsins. 
Handverkið stendur tryggari fótum hjá landsbyggðinni.  
Þarf að skoða sterkara umboð frá stjórnvöldum til að vinna á  
og með íbúum dreifðari byggða. 
Vinna öflugri kynningarstarfsemi fyrir handverkshópinn.
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Hnotskurn – hlutverk H&H samkvæmt svarendum 

Stjórn Handverks og hönnunar tekur stefnumótandi og bindandi 
ákvarðanir fyrir hönd sjálfseignarstofnunarinnar og þessum  
niðurstöðum er vísað áfram til stjórnar til frekari vinnslu og 
staðfestingar.  

 Smæð stofnunarinnar kallar á sterka aðkomu stjórnar sem þarf  
 að vinna starfsáætlun hvers árs í samvinnu við framkvæmda - 
 stjóra og faghópa.  

 Langvarandi fjárhagsóvissa hefur neikvæð áhrif á stofnunina. 
Tryggja þarf fjármagn, helst til 5 ára.  

Lagt er til að stofnunin setji sér stefnu og markmið til 5 ára sem 
rammar inn starfsemi hennar en árleg starfsáætlun verði einnig 
gerð.  

 Endurskoða þarf stefnu og markmið á 5 ára fresti með stöðu-
 mati, gera upp þann árangur sem náðst hefur og setja ný    
 starfsmarkmið.  

 Notendur þjónustu og starfsemi stofnunarinnar hafa hagsmuna 
að gæta hvað varðar þau markmið og aðgerðir sem HH setur sér 
og efla þarf aðkomu þeirra sem og hagsmunaaðila á þeim fagvett-
vangi sem hún starfar.  

 Lagt er til að faghópur notenda verði stofnaður og leggi stjórn  
 til tillögur við starfsáætlun hvers árs. Enn fremur er lagt til að  
 samskonar hópur fag- og hagsmunaaðila verði settur saman og 
 skili einnig stjórn tillögum að starfsáætlun og markmiðum  
 hvers ár. 

Niðurstöður viðhorfskönnunar gefa til kynna háan meðalaldur  
notenda og leggja þarf í vinnu við nýliðun í þeim hópi.  

Niðurstöður viðhorfskönnunar og viðtalskönnunar gefa til kynna 
að ýmsar breytingar mættu eiga sér stað. Breytingarnar varða sýn, 
hlutverk og starfsemi og má sjá þær í viðauka. 
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Stefnumótun - tillögur 

Handverk og hönnun hefur starfað eftir markmiðum sem sett 
voru 2007. Ekki er sett fram hlutverk, gildismat og framtíðarsýn á 
heima síðu og ekki er sett fram starfsáætlun með markmiðum hvers 
árs. Stefnumótun byggir almennt á ákveðinni aðferðafræði sem 
snýr að því að greina og kortleggja ákveðna þætti í starfsemi skipu-
lagsheilda eins og stofnana, félagasamtaka og hagsmunasamtaka. 
Svara þarf eftirfarandi spurningum:  

 Hvert er hlutverk stofnunarinnar og fyrir hvern er hún?  
 Á hvaða gildum og viðmiðum byggir starfsemi hennar?  
 Hver er framtíðarsýn hennar? 

 Út frá niðurstöðum þessara vangaveltna er sett fram starfsáætlun 
um markmið og aðgerðir. 

Tillögur stefnumótunar um hlutverk, gildi, framtíðarsýn og mark-
mið eru byggð á viðhorfskönnun og viðtalskönnun. Í lipurðarskyni 
fyrir textann er hópurinn í heild nefndur álitsgjafar en að öðru leyti 
vísað til þeirra sem svarenda eða þátttakenda spurningakönnunar 
eða viðtalskönnunar.  

Ekki er um að ræða mikinn mun viðhorfa þessara tveggja hópa 
og því ekki ástæða til aðgreiningar. Viðmælendur í viðtalskönnun 
bættu „kjöti á beinin“ þar sem spurninga-/viðhorfskönnunin náði 
ekki að fanga svörun. 

 SÝNILEIKI  
 MARKAÐSSETNING  
 VERND
 RÁÐGJÖF 
 ÞEKKING
 GÆÐI
 TENGSLANET
 FAGMENNSKA 
 SAMVINNA
 STOLT
 METNAÐUR
 FRAMSÆKNI 
 ÍMYND
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Stefnumótun - tillögur

Hlutverk  
Hlutverk H&H er að tryggja sýnileika íslensks handverks með 
því að bjóða uppá sýningar sem annars vegar eru ætlaðar til að 
sýna og vekja athygli á því og hins vegar til að styðja við markaðs-
setningu og dreifingu á íslensku handverki.  
Enn fremur er hlutverk H&H að vernda og viðhalda handverks-
aðferðum með upplýsingaveitu, ráðgjöf og námskeiðahaldi.  
Um leið leggur stofnunin metnað í að efla gæði og gæðavitund  
í handverki.  
H&H eflir tengingu milli handverksfólks innbyrðis og tengsl 
handverksfólks við fag- og hagsmunaaðila, sem og við  
fræðimenn á sviði handverks.  

Gildi  
Gildi H&H marka vinnubrögð og starfsemi stofnunarinnar og  
notenda hennar. Gildin eru þrjú og draga fram og byggja á  
hlutverki handverks og hönnunar.  
Fagmennska þar sem H&H beitir sérþekkingu sinni í þágu íslensks 
handverks með vönduðum vinnubrögðum, skýrum verkferlum og 
góðri þjónustu. 
Samvinna þar sem H&H leggur metnað í að skapa samvinnu og 
tengslanet við og meðal handverksfólks. Stofnunin er í virku  
samtali við fag- og hagsmunaaðila í því skyni að miðla og tengja. 

Stolt þar sem H&H er stolt af starfsemi sinni og vinnur markvisst 
að því að efla enn frekar gæði og ímynd íslensk handverks. 
Handverk og íslenska handverkið er mikilvægt í samhengi  
menningar og samfélags auk þess að vera framsækin atvinnugrein 
innan listiðnaðar. Handverki ber að hampa, vernda, skrásetja og 
passa að þekkingin flytji á milli kynslóða. 

 
Framtíðarsýn 

H&H hefur þá framtíðarsýn að handverk sé vaxandi atvinnugrein 
á Íslandi. Stofnunin sinnir hlutverki sínu af metnaði og framsækni 
og styður við faglega umgjörð um handverk á Íslandi með því að 
standa vörð um gæði og fagmennsku í greininni. H&H framfylgir 
stefnu sinni og hlutverki þannig að jákvæð ímynd og upplifun sé 
tengd við íslenskt handverk.
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Meginmarkmið H&H – niðurstaða álitsgjafa

 Meginmarkmið
H&H starfar að því að uppfylla markmið sem byggja á hlutverki, 
gildismati og framtíðarsýn stofnunarinnar. Markmiðin eru leiðar-
ljós starfsáætlunar hvers árs og byggja aðgerðir og starfsemi á 
þeim. H&H setur sér mælikvarða á markmiðin og leiðir að mark-
miðum byggja á raunhæfum aðgerðum. Markmið þarf að endur-
skoða og uppfæra reglulega í samhengi við þann samning og  
áherslur sem gilda á hverju tímabili. Með tímabili er átt við raun-
hæfan tíma sem tekur að ná markmiðum og gott að miða við að  
5 ár sé hámark. 

 Sýnileiki handverks 
H&H stuðlar að því að handverk sé sýnilegt sem íslensk vara í 
háum gæðaflokki. H&H stendur fyrir sýningum þar sem dregið 
er fram menningarlegt og listrænt gildi handverks. H&H stendur 
fyrir markaðsviðburðum og kynningarstarfi þar sem handverksfólk 
kemur sér og vinnu sinni á framfæri. 

 Gæði og fagmennska í handverki
H&H stuðlar að því að vernda og efla þekkingu á handverki og 
vinnubrögðum handverks. H&H styður við gerð ferla, viðmiða og 
staðla sem tryggja gæði.   

 

Þjónusta og miðlun
H&H sinnir þjónustu við notendur með miðlun upplýsinga sem 
varða handverk og handverksfólk. H&H sinnir þekkingarmiðlun á 
sviði handverks með námskeiðshaldi og  fyrirlestrum; bæði á eigin 
vegum og miðlun áhugaverðra innleggja annarra.  

Samstarf og tengslanet
H&H vinnur markvisst að því að handverksfólk geti skapað sér 
samvinnugrundvöll og eflt tengslanet sitt, bæði innan eigin raða 
og við aðra fag- og hagsmunaaðila. H&H lítur á Ísland í heild sem 
sitt starfssvæði og skapar og viðheldur tengslum við handverksfólk 
í öllum landshlutum með reglulegum viðburðum og skipulagðri 
miðlun upplýsinga. 
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Handverk og hönnun
VIÐAUKI I - Viðhorfskönnun



Viðhorfskönnun - niðurstöður

Könnun var lögð fyrir póstlista skráðra notanda Handverks og  
hönnunar í byrjun mars 2022. Sent var boð um þátttöku í könnun  
á 459 netföng og bárust 209 gild svör sem gefur 46% svarhlutfall.  
Tilgangur var að afla gagna til að styðja við vinnu vegna nýrrar  
stefnumótunar HH sem vinnur að vegna framtíðar stofnunar innar. 

Spurt var 18 spurninga, spurt var um:  
 Hlutverk HH 
 Verkefni HH 
 Þátttöku í verkefnum HH 
 Bakgrunn svarenda 

Konur voru meirihluti svarenda eða 89%. Flestir voru á aldrinum  
60-69 ára og um 75% svarenda var 50 ára og eldri. Enginn svarandi 
var á aldrinum 18-29 ára. Langflestir svarendur eru búsettir á höfuð-
borgarsvæðinu eða 72%. Yfir helmingur (57%) starfar við handverk, 
hönnun eða listiðnað í hlutastarfi .
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Viðhorfskönnun - niðurstöður

Lagðar voru fram sex spurningar um hlutverk Handverks og  
hönnunar. 

Svarendur telja H&H mikilvæga stofnun (98%) sem þarf að 
starfa áfram (99%) og þjóni hagsmunum handverksfólks (97%). 
Svarendur telja stofnunina almennt sinna ráðgjöf til handverks-
fólks á góðan hátt (91%), styðja við fagmennsku (95%), auk þess 
að stofnunin sjálf sé fagleg (95%).  Enginn munur er eftir kyni 
eða búsetu. 

Viðhorf til ráðgjafar og upplýsingahlutverks H&H eru ólík eftir  
því hvort svarendur starfa í listhandverki eða eru áhugamenn.  
Þeir sem starfa í fullu starfi við handverk telja það mega bæta 
(11%) og sá hópur telur einnig oftar en þeir sem starfa í hluta-
starfi eða eru áhugamenn að H&H styðji ekki við fagmennsku 
(9%) og H&H sé ekki fagleg stofnun (12%). 

Munur er á mati á mikilvægi H&H milli þeirra sem eru í fag-
félagi og þeirra sem eru ekki í fagfélagi þar sem þeir sem eru ekki 
í fagfélagi eru eini hópurinn sem telur að H&H sé ekki mikilvæg 
stofnun (5%) meðan allir aðrir eru sammála því að stofnunin sé 
mikilvæg. 
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Viðhorfskönnun - niðurstöður

Svarendur voru beðnir að meta verkefni Handverks og hönnunar á 
skalanum 0 til 10 þar sem 0 er lægsta einkunn og 10 hæsta einkunn.  

Almennt meta þátttakendur viðburðina hátt og er lægsta meðal-
einkunn 7.9 stig af 10 mögulegum sem verður að telja afar jákvætt. 
Hæsta einkunn er 8.3.  

Spurt var um gagnsemi viðburðanna fyrir þátttakandann, hversu 
faglega var staðið að viðburðinum og þar sem við átti var spurt um 
hvernig hann hefði gagnast sem markaðstæki. Varðandi heimasíðu 
og gagnagrunn var spurt hversu upplýsandi þessi verkfæri eru.  

Tekin var saman heildareinkunn hvers verkefnis og var heimasíðan 
þar hæst og gagnagrunnur lægstur en munurinn er ekki marktækur 
því einkunnirnar eru allar mjög háar og notendur ánægðir með 
viðburði og verkfærin sem Handverk og hönnun býður uppá. 
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Viðhorfskönnun - niðurstöður

Spurt var hvort svarendur hefðu tekið þátt í sýningum og viðburðum 
á vegum H&H. Um 90% svarenda hafði gert það. Flestir höfðu tekið 
þátt í sýningu H&H í ráðhúsi Reykjavíkur (80%) og samsýningum 
(65%). 

 Skoðað var hvernig þátttaka í viðburðum dreifðist eftir kyni þar sem 
konur eru mikill meirihluti sýnenda.  

Einnig var skoðuð dreifing þátttakenda eftir aldri og voru flestir í 
hópnum 60-69 sem höfðu tekið virkan þátt. 
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Viðhorfskönnun – niðurstöður

Spurt var opinna spurninga um sýningar, gagnagrunninn og  
heimasíðuna. Mjög sterkur samhljómur var um að sýningar væru  
almennt afar faglegar, gagnlegar og skemmtilegar:  

Bæði þemu og umgjörð samsýninga hafa verið áhugaverð og  
hvetjandi til þátttöku. 
Góðar ábendingar bárust til að mynda um meiri sýnileika: 
Það mætti vera meiri umfjöllun á fjölmiðlum, bæði almennum 
blöðum, opinberum fréttamiðlum og netmiðlum. Veita mætti  
hverjum þátttakanda meira rými á t.d. netmiðlum undir hatti H&H. 

Einnig að efla þyrfti tengslin við landsbyggðina: 
Efla þarf starf á landsbyggðinni. 

Sýningar voru þó ekki án gagnrýni og kom fram að nokkurrar endur-
tekningar væri farið að gæta og ákveðinn klíkuskapur væri viðloðandi 
stofnunina. Einnig kom fram hjá þónokkrum að gæta þyrfti betur að 
landsbyggðinni: 

Það er kannski kominn tími á að breyta um sýningarform,  
endurtekning er aldrei af hinu góða. 
Held að það væri sniðugt að sækja um styrki til að ráða utanað
komandi sýningarstjóra á þessar sýningar og reyna víkka þetta  
aðeins út, t.d. fá upplifunarhönnuði í meira samstarf. Finnst samt  
allar sýningar frábærar, bara að kannski fá einhvern veginn nýtt 
sjónarhorn. 

Val inn á sýningarnar hefur oft einkennst af klíku þeirra sem stýra því 
vali. 

 Spurt var sérstaklega um ráðhússýninguna og voru flestir nokkuð 
ánægðir með hana sem slíka en mjög sterk rödd var ráðandi varð-
andi þá sýningu, að hún væri stöðnuð, yfirfull og þyrfti að fá gagngera 
endurskoðun og yfirhalningu. Fjöldi athugasemda var um að sama 
fólkið væri alltaf og með sömu vörurnar og tekið sérstaklega fram að 
þar sem sýningin sé sölusýning sé afar slæmt að komast ekki að með 
nýliðun því það hafi slæm áhrif á handverksiðnaðinn í heild. 

Val inná sýningarnar hefur ekki verið faglegt þar sem sömu aðilar 
hafa komist inn ár eftir ár og lyktar það af klíkuskap þeirra sem stýra 
því valferli. Þessu þarf að breyta skilyrðislaust með því að hleypa  
nýjum og ferskum sýnendum að. Þær voru betri áður, of dýrt að taka 
þátt og of mikið af eins handverki og einnig of mikið fjöldaframleitt. 
H&H var frábær sýning og gott tækifæri til að koma sér á framfæri 
en undanfarin ár er þetta búið að vera mjög sorgleg þróun. Því miður 
hefur myndast mikil klíka innan hópsins,  alltaf sömu sýnendur valdir 
inn og virðast alltaf vera með tryggt pláss. Því er erfitt fyrir nýja að  
komast að og því hefur sýningin staðnað mjög.
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Viðhorfskönnun – niðurstöður

Margir taka sérstaklega fram staðsetninguna út af bílastæðum og telja 
aðgengi ekki nógu gott: 

Ég tel að staðsetning í ráðhúsi Reykjavíkur sé barn síns tíma og þurfi 
að velja stað þangað sem auðveldara er fyrir alla að komast, bílastæði 
séu nægilega mörg og auðvelt að komast og fara, þ.e. ekki erfið umferð. 
Heyrði svo oft að fólk treysti sér ekki eða nennti ekki alla leið niður í 
bæ þar sem engin/fá stæði væru og umferðin algjör horror. 

Nokkrir nefna að sýningin væri og hefði verið ákveðinn stökkpallur og 
væri því mjög mikilvæg þó ef til vill sé kominn tími á staðsetninguna: 

Mér finnst sýningin flott í alla staði. Þessi sýning er MJÖG mikilvæg 
og hjálpar verulega til við markaðssetningu og sölu á handverki. Fyrir 
mig persónulega hefur sýningin skipt sköpum í því að koma mínum 
verkum á framfæri og takast að skapa mér atvinnu með framleiðslu og 
sölu á listhandverki.   

Margir sjá eftir prentuðum bæklingi sem fylgdi sýningunni og telja 
það afturför: 

Þegar sýningin var sett upp þannig að prentaður bæklingur var  
borinn út, skilaði það sér mjög vel til okkar. Viðskiptavinir (sérstaklega  
fullorðnar konur sem nota minna netið) mættu með bæklinginn til að 
versla það sem þær sáu. 

Ég sakna því bæklingsins, sem var frábær að mínu áliti og vel þess 
virði að borga aukalega fyrir einu sinni á ári. Mögulega væri hægt að 
hafa bæklinginn sér, sem auglýsingu sem yrði borinn út, ef fólk hefði 
áhuga á að sameinast í slíkt? 

Spurt var um gagnagrunninn en ekki voru settar sérlega margar 
athugasemdir um hann en kom fram hjá þó nokkrum að þeir hefðu 
ekki vitað af tilvist hans. Hins vegar vildu þeir sem höfðu skoðun á 
honum meina að hann væri gagnlegur sem uppflettitæki en nýttist 
ekki sem markaðstæki. Til að nýta hann þannig þyrfti að endurskoða 
hann: 

Umsjónaraðilar H&H gætu ýtt á hlutaðeigandi að uppfæra og halda 
gagnagrunninum lifandi og að auki að benda miklu meira á hann, 
t.d. á Instagramsíðunni sem og Facebooksíðunni. Líka með einstaka 
social media auglýsingum. 

Einnig var spurt um heimasíðuna og völdu fáir að tjá sig um hana en 
bent var á að nota ætti hana til að vekja meiri athygli á listafólkinu. 
Að öðru leyti þótti síðan falleg þó mætti uppfæra hana oftar: 

Heimasíðan þyrfti að vera mun öflugri og uppfærð reglulega.  
Sérstaklega þar sem H&H flutti úr miðbænum og hætti að vera jafn 
sýnileg eins og áður. Heimasíðan þyrfti að vera sterkara tól og öflugri  
í kynningum á handverksfólki og þeirra verkum. 
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Viðhorfskönnun – niðurstöður

 Spurt var einnar opinnar spurningar um hvert H&H ætti að stefna  
og hvaða verkefnum stofnunin ætti að sinna. Nánast allir svarendur  
settu inn athugasemd en ekki var einn samhljómur í þeim heldur 
mátti greina nokkra þætti. 

Margir ræddu um að Handverk og hönnun ætti að vera sterkur aðili í 
kynningu og markaðsstuðningi við handverksfólk og þá af öllu land-
inu. Mikilvægt væri að fá aðstoð og ráðgjöf við markaðssetningu og 
efla nýliðun. 

Stuðla að kynningarstarfsemi á íslenskum listiðnaði, hönnun og 
handverki. Samstarf við sambærilegar stofnanir á Norðurlöndum til 
að auka veg og vanda íslensks listiðnar, hönnunar og handverks. Vera 
afl sem hvetur og styður við handverksfólk, listiðnað og hönnuði. Auka 
sýnileika íslensks listiðnar og handverks með farandsýningum og 
sölusýningum. 
Kynningar á áhugaverðu handverks og listafólki sem vinnur verk sín í 
ólíka miðla vítt og breytt um landið  ekki bara að fókusera á einstakl
inga af höfuðborgarsvæðinu. 

Hlutverk H&H á kynningarsviði er líka tengt þekkingarmiðlun: 
Það er barátta að reyna halda uppi fræðslu og vitund um handverk á 
Íslandi eins og reyndar alls staðar í heiminum. Ég tel H&H hafa verið 
nokkuð stöðugt í sínum störfum og á hrós skilið fyrir það að halda  
velli. Ég held að það væri sniðugt að reyna að koma handverkinu enn 
frekar á framfæri á mismunandi nýstárlegan hátt. Gera vinnustofu
heimsóknir, kafa ofan í mismunandi handverk, reyna virkja gras
rótina og horfa svolítið á hvað hin norrænu handverksfélögin eru að 
gera og reyna að komast jafnvel meira í samstarf við þau. Handverk 
er í gríðarlegri uppsveiflu um allan heim og ekki spurning að íslenskt 
listhandverk og handverk á heima á þeim vagni. 
Gefa meira í tengslamyndun á milli handverksfólks og auka mögu
leika á námskeiðum, vinnustofudvölum o.þ.h. 

Fram kom hjá hluta svarenda það sjónarmið að stofnunin ætti að ein-
beita sér mest að handverki og láta hönnun að mestu vera á höndum 
Hönnunarmiðstöðvar: 

Kannski að snúa sér frekar að handverki þar sem Hönnunarmiðstöð 
sér um hönnunina. Þetta eru 2 ólíkir þættir. 
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Viðhorfskönnun – niðurstöður

Sýningar voru mörgum hugleiknar og var talað um að þær yrðu að 
vera hluti af starfi Handverks og hönnunar. Ýmsar hugmyndir komu 
fram og vilja allflestir að sölusýningar í ráðhúsandanum séu opnar  
öllum sem vilja taka þátt og fullnægja ákveðnum skilyrðum og passa  
sérstaklega upp á einyrkja og nýliða þar. En aðrar sýningar eiga líka að 
vera hluti af starfinu og þá var helst endurtekið minnst á þema tengdar 
og pop-up sýningar sem væru um leið sölusýningar. Kynningar-
sýningar sem ekki eru sölusýningar gætu til dæmis verið sögu- og 
menningartengdar listhandverkssýningar í samtarfi við erlenda lista-
menn, við LHÍ eða litlar kynningarsýningar sérstaklega í húsnæði 
HH þar sem væri listamaður mánaðarins. Tekið var reglulega fram að 
sýningar úti á landi væru æskilegar. 
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Handverk og hönnun
VIÐAUKI II - Viðtalskönnun



Viðtalskönnun – niðurstöður

Viðtölin innihéldu 4 staðlaðar spurningar sem sneru að Handverki  
og hönnun og eina opna spurningu. Viðmælendur voru valdir af 
Handverki og hönnun og Austurbrú. Allflestir sem haft var samband 
við þáðu viðtalsboð og voru flest viðtölin, sem urðu 15 talsins, voru 
tekin í gegnum Zoom eða Teams. 

 Allir viðmælendum nefna sérstaklega að H&H ætti að snúa sér fyrst 
og fremst að handverki og þá sérstaklega grunnþekkingu Íslendinga í 
listiðnaði. Vernda þessa þekkingu svo hún glatist ekki. Miklar  
áhyggjur voru að alíslenskt handverk muni tapast nema að þekking-
unni verði deilt áfram. Öllum finnst þörf fyrir stofnunina og verkefni 
hennar. Viðmælendur höfðu almennt áhyggjur af sýningaraðstöðu og 
finnst hún af skornum skammti, sérstaklega fyrir handverk. Almennt 
sögðu viðmælendur að H&H hafi staðið sig vel í að uppfylla markmið 
en höfðu þó flest öll einhverjar ábendingar. Helmingur viðmælenda 
vildi sjá áherslur á gagnagrunninn á meðan hinum fannst það óþarfa 
vinna og of umfangsmikið verkefni fyrir H&H, þeir vildu að listafólk 
setti fram eigin upplýsingar.  

Allir viðmælendur töldu stofnunina mjög mikilvæga og hafa  
áhyggjur hver myndi taka við keflinu ef stofnunin myndi hætta,  
það myndi skapast ákveðin fagleg eyða sem hefði mikil áhrif,  
listafólk og handbrögð myndu tapast.   
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Viðtalskönnun – niðurstöður

Fyrsta spurningin er varðandi markmið Handverks og hönnunar; 
þau fela í sér að stuðla að eflingu handverks, hönnunar og listiðnaðar 
og auka gæðavitund. Einnig að efla skilning á fjölþættu hlutverki 
handverks og hönnunar með kynningarstarfsemi. Veita ráðgjöf og  
upplýsingar til hagaðila og byggja upp gagnagrunn og vera  
sameiginlegur vettvangur handverks- hönnunar og listiðnaðarfólks. 

Hvernig telur þú að Handverk og hönnun hafi uppfyllt þessi  
markmið? 

Í þessu samhengi má einnig velta fyrir sér hvort þessi markmið eigi 
enn við, hvort þeim hafi verið náð og hvernig þau gætu verið? 

Upprunalegur tilgangur hefur breyst. Spurning hvort þetta eigi að vera 
í tveimur flokkum. Þau hafa uppfyllt markmið.  

Sölusýningar mættu vera tvær týpur, sölusýningar og svo stærri 
sýningar. Eitt til að versla, hitt til að fá að njóta verkanna.  

Þessi markmið eru rosalega stór verkefni hvert og eitt, þau hafa staðið 
sig vel en þurfa að endurskoða á hvað þau vilja einbeita sér helst.  
Umfangsmikil.  

Vinna í að styrkja aðeins það sem kemur að almennum skilningi  
og aðallega handverk hafi menningarlegt gildi. Vantar e.t.v. enn  
betri kynningu. Eins að lögð sé aðaláhersla á handverk þó hönnun í 
sumum tilvikum fylgi með – sérstaklega þar sem um ræðir eitthvað 
sem er báðum megin línunnar (gullsmíði, keramik, textíl o.fl.).  
Leggja ætti megináherslu á handverk og eflingu þess. Efla tengslanet.
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Viðtalskönnun – niðurstöður

Önnur spurningin snýr að hlutverki Handverks og hönnunar að 
þínu mati. 

Hvert er þetta hlutverk gagnvart almenningi,  hagaðilum og hinu 
opinbera? 

Hvaða lykilaðilar þurfa að koma að stofnuninni og starfsemi hennar? 

Hvernig uppfyllir stofnunin hlutverk sitt svo vel sé? 

Almenningur = Sýningar. Sýnileiki. Umræður.  

Hagaðilar = Ráðgjöf. Sýningar.  

Hið opinbera = Gæðaviðmið, framþróun og sýnileiki (vera sá  
þáttur í listiðnaðargreinum). Sýningarhald. Sterkasta röddin  
gagnvart ráðuneytunum, gangvart öðrum þjóðum.  

Lykilaðilar = Handverks og listiðnarmenn. Skólastofnanir sem  
tengjast efninu. Stjórnvöld.  
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Viðtalskönnun – niðurstöður

Þriðja spurningin tengist spurningunni um hlutverk en til að  
skerpa og draga fram skulum við hugsa um þau verkefni sem þú telur 
að Handverk og hönnun ætti að einbeita sér að. 

Hver eru mikilvægustu verkefnin sem Handverk og hönnun ætti að 
sinna? 

Hvaða megináherslur ættu að vera í stefnu og verkefnaskrá  
stofnunarinnar? 

Stuðningur við þá sem eru að koma sér af stað og efla þá frekar en að 
halda sig við þá sem eru hvort sem er með vörur til sölu út um allt. 
Auðvitað er ekki hægt að koma öllum á framfæri en þá er hægt að 
vera ráðgjafi fyrir þá, hvort þessi vara væri mögulega á þessum  
markaði og/eða hvort sé hægt að bæta hana. Handverksfólk fái 
fag lega og gagnrýna uppbyggjandi ráðgjöf. Virkja betur og efla 
landsbyggða fólk. Ýta undir vakningu á gömlu góðu handverkin.  
Mikil þekking sem fólk situr á.  
Sýningarnar mikilvægastar. Tvenns konar sýningar; annars vegar 
ráðhússýningar (ekki besti staðurinn þó hann sé miðsvæðis), ekki 
alltaf sama fólkið, vera með gæðaviðmið og velja inn þannig og hins 
vegar sölusýningar, handverkið sem slær út í listiðnað. Textíl, 
leir, skartgripir. Reyna frekar að vinna að gæðum og sýnileika frekar  
en gagnagrunnsupplýsingum (fólk á að senda inn sjálft upplýsingar  
um sig). Hampa góðu listhandverki. Geta verið akademísk, 
rannsóknarvinna, heimildaröflun, námskeiðshald, markaðir (þarf að 
vera lifandi starfsemi).  
Gagnagrunnurinn er góður fyrir landsbyggðafólk til að leita að 
sýningar fólki og fá þau út á land. Vettvangur sem dregur fram lista
menn á sýningum.  
Efla sýnileika og samstarf við t.d. Hönnunarmiðstöð án þess þó að  
sameininga þau tvö verkefni. Styrkja tengsl útávið, jafnvel við skóla
kerfið og verkefni á landsbyggðinni. 
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Viðtalskönnun – niðurstöður

Lokaspurningin er um framtíð Handverks og hönnunar:

Hver er framtíð Handverks og hönnunar? 

Er þörf fyrir stofnunina og verkefni hennar? 

Engin spurning. Mikil þörf fyrir stofnunina. Mögulega vera meiri á 
landsvísu.  

Hvort eru þau handverk eða hönnun? Flestum finnst það ekki  
passa saman, stofnunin er mikilvæg í sýningarhaldi. Hönnun grípur 
svo mikið á meðan listiðnaðurinn (handverk) er eitthvað sem situr hjá 
og er eitthvað sem má alls ekki tapa.  
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Viðtalskönnun – niðurstöður

Er eitthvað sem þú vilt bæta við þetta að lokum?  

Skólasamfélag. Samstarf, námskeið/fyrirlestrar.  

Bæta samfélagsmiðlana. Vont að þau séu ekki miðsvæðis (eða í  
kjarna) lengur, eru svo falin, ekki lífvænlegt. Staðsetning skiptir máli 
ef þau vilja stuðla að sýnileika og vera miðstöð.  

Eru ekki alltaf sami hópurinn í handverki og svo í hönnun. Horfa á 
norrænar fyrirmyndir þar sem listiðnaðarsamfélögin þrífast vel,  
þurfum að finna réttan samanburð.  

Passa upp á að það sé þekking á gamla handverkinu. Listiðnaður og 
listhandverk er undirstaða okkar listar og þekkingar, okkar listfengi og 
það sem við höfum í okkur, gamla íslenska handverkið byggir erfða
efnin í listamönnum dagsins. Möguleiki á samstarfi við aðrar þjóðir, 
vera þessi móttakandi þegar leitað er eftir upplýsingar eða sýningar frá 
Íslandi (opinbera getur þá leitað til H&H vegna þess).  

Mikilvægt fyrir þá sem eru að byrja í handverki að fá tækifæri til að 
sýna. Hugsa frekar um handverk en hönnun, margir aðrir sem sjá um 
hönnun, færri sem sjá um handverk. Halda námskeið eða fyrirlestra 
til að tryggja fjármagn. Handverkið stendur tryggari fótum hjá lands
byggðinni. Þarf að skoða sterkara umboð frá stjórnvöldum til að vinna 
á og með íbúum dreifðari byggða.  

Markmiðin ættu fyrst og fremst að vera að stuðla að því að efla gæða
handverk og listiðnað í landinu og verja þau gæðaviðmið.  

Vinna öflugri kynningarstarfsemi fyrir handverkshópinn.  

Færa Ráðhúsmarkaðinn í annað húsnæði sem myndi rýma hann  
betur og skapa meiri markaðstemmningu. 
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Handverk og hönnun
VIÐAUKI III - Starfsáætlun



Starfsáætlun - tillaga að vinnulagi 

Með starfsáætlun eru markmið sett fram á mælanlegan máta, 
jafnvel í undirmarkmið og ætíð með mælanlega vídd. Í því felst 
að magn binda það sem gera á til að hægt sé að met hvernig til 
til tekst. Settar eru fram leiðir og aðgerðir að markmiðum. Starfs-
áætlun er sett fram ár hvert og er henni ætlað að ramma inn  
starfsemina og skapa þannig skipulagða, skilvirka umgjörð.  

Í starfsemi H&H gæti aðkoma faghópa notenda og fag- og 
hagsmuna aðila að starfsáætlun og markmiðum verið gagnlegur  
vettvangur. Stjórn H&H, í samráði við framkvæmdastjóra, tekur 
ákvörðun um hvaða markmið verða sett inn í starfsáætlun. 
Starfsáætlun byggir á raunhæfri nálgun þar sem fjármunir  
stofnunarinnar eru nýttir sem best til að þjóna hlutverki hennar. 

Vinnulag starfsáætlunar
Starfsmarkmið eru skýr og fjöldi þeirra ræðst af áherslum hvers ár. 
Leiðir að markmiðum skulu varðaðar og mælikvarði ákveðinn sem 
er tölulegur eða áþreifanlegur. Með þessu vinnulagi er stofnuninni 
auðveldara að setja áherslur, sýna árangur og greina vinnulag.

MARKMIÐ 
Sett eru fram skýr mælanleg markmið sem eru magnbundin 
varðandi tíðni, fjölda, umfang, hlutfall.  
Markmið innihalda hvað á að gera. 

LEIÐIR AÐ MARKMIÐI 
 Leiðir að markmiðum eru settar fram. 

Leiðirnar segja til um hvernig á að gera það sem á að gera. 

MÆLIKVARÐI 
Hvernig er mælt og í hverju felst mælingin. 
Hvenær er mælt. 

ANNAÐ 
Setja má fram ábyrgðaraðila markmiða. Tengsl markmiða við  
stefnu eða ytri stefnur. 
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