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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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