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Inngangur 
 

Markmið 
Markmið HANDVERKS OG HÖNNUNAR sjálfseignarstofnunar sem voru samþykkt á 

stofnfundi í Ráðhúsi Reykjavíkur í janúar 2007 eru eftirfarandi: 

▪ Að stuðla að eflingu handverks, hönnunar og listiðnaðar og auka gæðavitund 

á þessu sviði. 

▪ Að auka skilning almennt á menningarlegu, listrænu og hagnýtu gildi 

handverks, hönnunar og listiðnaðar með fjölbreyttri kynningarstarfsemi. 

▪ Að koma til móts við þarfir þessara greina fyrir þjónustu, ráðgjöf og 

upplýsingar. 

▪ Að halda áfram uppbyggingu gagnagrunns á þessu sviði. 

▪ Að vera sameiginlegur vettvangur þeirra sem starfa að handverki, hönnun 

og listiðnaði. 

 

Stjórn og starfsmenn 
Í stjórn HANDVERKS OG HÖNNUNAR eru: Birta Flókadóttir formaður, Signý 

Ormarsdóttir, Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir og Vilmundur Jósefsson 

meðstjórnendur. Varamenn eru 

Árni Snæbjörnsson og Þórey S. 

Jónsdóttir. Halla Bogadóttir hætti 

í stjórn HANDVERKS OG 

HÖNNUNAR í ársbyrjun 2015.  

Ekki hefur verið skipaður nýr aðili 

í stjórn þar sem framtíð 

verkefnisins hefur verið mjög óljós.  

Fastir starfsmenn eru Sunneva 

Hafsteinsdóttir, framkvæmda-

stjóri  og Fjóla Guðmundsdóttir, sérfræðingur. Þær eru báðar í 100% starfi. Um 

færslu á bókhaldi sér Margrét Helga Ólafsdóttir bókari og Þorvaldur Þorvaldsson 

löggiltur endurskoðandi sér um endurskoðun.  

  

Eitt af 

markmiðunum er að 

stuðla að eflingu 

handverks, 

hönnunar og 

listiðnaðar og auka 

gæðavitund á þessu 

sviði. 
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Rekstur 
 

Strax í ársbyrjun 2017 var ljóst að fjárhagsstaða HANDVERKS OG HÖNNUNAR yrði 

mjög erfið, eins og undanfarin ár. Það var  1. mars  2016 sem ríkisstjórn Íslands ákvað 

að veita verkefninu 6 M króna viðbótarfjárveitingu vegna 2016. Þar voru þó engin 

loforð um framhald og sama vinna tók við á árinu 2017.  Það var ekki fyrr en í lok 

ágúst 2017 að ný ríkistjórn samþykkti  viðbótarfjárveitingu vegna 2017 annars hefði 

verkefnið lokað skrifstofu sinni 1. september 2017. Þessi staða er ekki boðleg ár eftir 

ár. Þessi óvissa hefur mikil áhrif á alla starfsemi verkefnis og þröngur fjárhagur 

síðustu  ára hefur orsakað það að við höfum ekki getað haft frumkvæði að 

verkefnum. Verkefnin sem við stóðum fyrir þegar fjárhagur okkar var betri voru mjög 

fjölbreytt og hafa skipt miklu máli í þróun handverks og listiðnaðar á Íslandi. Framlag 

ríkisins til starfseminnar hefur því miður farið lækkandi og tilraunir til að afla styrkja 

í samfélaginu hafa ekki borið mikinn árangur. Alltof mikill tími starfsmanna fer í 

vinnu við að afla fjármuna á kostnað vinnu samkvæmt markmiðum starfseminnar. 

Starfsemi HANDVERKS OG HÖNNUNAR verður ekki haldið úti á nema aukinn 

stuðningur komi frá stjórnvöldum. Stjórn HANDVERKS OG HÖNNUNAR gerði ráð 

fyrir að gengið yrði til nýrra samninga við HANDVERK OG HÖNNUN vegna 2018-2020 

og að viðunandi viðbótarfjármunir fengjust til starfseminnar. Í lok árs 2017 liggur 

fyrir að liggur samningur frá mennta – og menningarmálaráðuneyti um starfsemi 

HANDVERKS OG HÖNNUNAR vegna 2018 – 2020, og þar er gert ráð fyrir fjárveitingu 

upp á 14.8 M á ári en tímabundið viðbótarframleg 6 M vegna 2018. Þessi samningur 

dugar fyrir 2018 en leysir ekki rekstrar og fjárhagsvanda HANDVERKS OG 

HÖNNUNAR til framtíðar. Samningurinn hefur ekki verið undirritaður hann liggur 

ennþá hjá fjármálaráðuneytinu og hefur ekki verið  afgreiddur þaðan. 

 

 

     

 

 

 

  

Framlag ríkisins til 

starfseminnar hefur 

því miður farið 

lækkandi og 

tilraunir til að afla 

styrkja í 

samfélaginu hafa 

ekki borið mikinn 

árangur. 
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Fundir 
 

Stjórnarfundir 
Haldnir voru þrír formlegir stjórnarfundir á árinu 2017 þann 23. mars, 2. júní  og 7. 

desember. Stjórnarformaður og stjórnarmenn eru þó í reglulegu sambandi við 

skrifstofuna utan  þessara formlegu funda. Stjórn þiggur ekki laun fyrir stjórnarsetu. 

 

Ráðgjafafundir 
Í stofnskrá HANDVERKS OG HÖNNUNAR er gert ráð fyrir tíu manna ráðgjafahópi 

sem á að vera stjórn og starfsmönnum stuðningur við að skipuleggja 

framtíðarverkefni. Ráðgjafafundirnir voru mikilvægir til að auka tengsl starfsfólks 

og stjórnar HANDVERKS OG HÖNNUNAR við grasrótina. Nú eru önnur tæki 

aðgengileg sem nota má á virkari hátt í þessu skyni. Viðhorfakannanir sem kosta 

mjög lítið eru aðgengilegar á alnetinu og þannig má ná til allra okkar skjólstæðinga 

en ekki bara tíu aðila. Kannanir af þessu tagi eru betri og ódýrari leið til að vera í 

virku sambandi við grasrótina. Niðurstöður allra kannananna og skýrslur sem 

gerðar hafa verið af eða fyrir HANDVERK OG HÖNNUN eru birtar á vefnum. 

Sjá: http://www.handverkoghonnun.is/is/um-handverk-og-honnun/skyrslur   

http://www.handverkoghonnun.is/is/um-handverk-og-honnun/skyrslur
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Þjónusta 
 

Fréttabréf 

Fréttir eru sendar í tölvupósti 4 sinnum í mánuði til tæplega 1200 manns. Í 

fréttabréfinu eru öll verkefni HANDVERKS OG HÖNNUNAR vandlega kynnt. Þar er 

einnig vakin athygli á námskeiðum, sýningum, fyrirlestrum og ýmsu öðru sem er 

áhugavert fyrir okkar umbjóðendur. HANDVERK OG HÖNNUN heldur einnig úti 

fésbókarsíðu og fylgjendur hennar eru nú 4.202. Fylgjendur á Instagram eru 600.  

 

Ráðgjöf og fyrirlestrar 
HANDVERK OG HÖNNUN á eftir langt starf mikið myndefni og þar hefur einnig safnast 
mikil þekking. Átak var gert síðustu ár að safna kerfisbundið upplýsingum um 
handverk og listiðnað um allt land. Þetta átak var unnið í samstarfi við 
menningarfulltrúa, nýsköpunarmiðstöðvar, þróunarfélög, klasasamstarf og 
atvinnuráðgjafa. HANDVERK OG HÖNNUN er með tengslanet um allt land. 
HANDVERK OG HÖNNUN tók þátt í Norðurslóðaverkefni Eyþings sem kallað er 
Creative Momentum 18. mars 2107.  
 

 

Þjónusta við gerð kynningarefnis 
HANDVERK OG HÖNNUN hefur undanfarin ár aðstoðað fólk við gerð kynningarefnis. 

Á árinu 2017 voru sett upp og prentuð samtals 52.000 þúsund kynningarkort fyrir 

starfandi handverks- og listiðnaðarmenn og hönnuði. Það fæst töluverð hagræðing 

með þessu móti og kynningarkortin eru mun ódýrari þegar mikið magn er prentað 

saman.  

     

  

Átak var gert síðustu 

ár að safna 

kerfisbundið 

upplýsingum um 

handverk og list-

iðnað um allt land. 

Sýnishorn af kortum 
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Sýningar 
 

Á Skörinni  
Á Skörinni er lítill sýningarsalur í Aðalstræti 10. Árið 2017 voru engar sýningar 

haldnar þar sem alger óvissa var um framhald á starfsemi verkefnisins 2017. Það lá 

fyrir í byrjun apríl 2017 að við munum missa húsnæðið í Aðalstræti 10, sem við 

höfum leigt frá 2007.   

 

Þemasýningar 
HANDVERK OG HÖNNUN hefur haldið fjölmargar sýningar undanfarin ár. Sýningarnar 

frá upphafi eru rúmlega áttatíu og sýnendur/þátttakendur eru tæplega sjö hundruð, 

víðs vegar af landinu.  

 

Af jörðu ertu kominn… 
Sýning á Skriðuklaustri 8. apríl til 1. maí 2017 

Samvinnuverkefni HANDVERKS OG HÖNNUNAR og Gunnarsstofnunar á 

Skriðuklaustri 2017 nefndist “Af jörðu ertu kominn...” 

Á sýningunni voru duftker úr postulíni og tré eftir Kristbjörgu Guðmundsdóttur, Jón 

Guðmundsson og Ólaf Sveinsson.  
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SHIFT 
22. mars - 22. apríl 2017 - Hönnunarmars 

HANDVERK OG HÖNNUN tók að sér að verkefnastýra sýningunni/verkefninu SHIFT. 

Samstarfsverkefnið er í senn vettvangur fyrir ferskar hugmyndir og nýja nálgun í 

skapandi framleiðslu. Því er einnig ætlað að efla og búa til tengingar við nýja 

markhópa og stuðla að nánari tengslum milli landanna. 

Fimm íslenskir og sex skoskir hönnuðir komu saman  í 
fyrsta sinn í nýrri, tilraunakenndri sýningu sem var 
opnuð í Gallerí Gróttu á Seltjarnarnesi á Hönnunar-
mars, þann 22. mars. Sýningin bar yfirskriftina SHIFT. 

Á sýningunni var stefnt saman fjölbreyttum verkum 
skoskra og íslenskra samtímahönnuða sem vinna í leir, 
tré, eðalmálma og textíl. Þeir hittust í fyrsta sinn á 
HönnunarMars 2017, skiptust á hugmyndum og 
byrjuðu þróunarvinnu fyrir áframhaldandi 
verkefni. Tilgangur SHIFT er að gefa ólíkum 
hönnuðunum kost á faglegu samtali og útbúa farveg þar 
sem þeir geta veitt hver öðrum innblástur. Fyrsta 
sýningarverkefni hópsins er í Gallerí Gróttu en með 
áframhaldandi samstarfi í gegnum röð sýninga og 
viðburða í Skotlandi og á Íslandi munu hönnuðirnir fá 

tækifæri til að kynnast heimkynnum, umhverfi, hæfileikum, reynslu, efnisnotkun og 
tækni hvers annars.  

Þátttakendur: 
Julia Smith, Hilary Grant, Diggory Brown (Netty 
Sopata),  Eileen Gatt, Yellow Broom (Clare 
Waddle og David Robson), Agustav (Ágústa 
Magnúsdóttir og Gústav Jóhannsson), Doppel-
ganger (Guðrún Lárusdóttir og Ragna Fróða) 
Guðný Hafsteinsdóttir.   
 
Sýningarstjórar:  
Carol Sinclair og Pamela Conacher  
 
 
Það eru skosku samtökin Emergents sem standa fyrir þessu verkefni og er 
HANDVERK OG HÖNNUN samstarfsaðili þeirra. 
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Ráðstefna og sýning i Inverness.  
XpoNorth - Crafts, Fashion and Textiles. 

Dagana 7. og 8. júní fór XpoNorth fram í bænum Inverness í Skotlandi. Um er að 

ræða tveggja daga árlegan viðburð þar sem áhersla er á fjölbreyttar skapandi greinar. 

Skosku samtökin Emergents höfðu fengið styrk til að bjóða íslensku þátttakendunum 

að koma. Tveir starfsmenn HANDVERKS OG HÖNNUNAR, Sunneva Hafsteinsdóttir 

og Fjóla Guðmundsdóttir auk Ágústu Magnúsdóttur, Guðrúnu Lárusdóttur og 

Guðnýjar Hafsteinsdóttur þáðu boðið. Arndísi Jóhannsdóttur nýjum samstarfsaðila 

var einnig boðið að koma, auk Höllu Helgadóttur framkvæmdastjóra 

Hönnunarmiðstöðvar Íslands. 

 

 

Sýningin  SHIFT frá Hönnunarmars 2017 var sett upp á hátíðinni en þar var stefnt 
saman fjölbreyttum verkum skoskra og íslenskra samtímahönnuða.  

  

https://xponorth.co.uk/
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Í tengslum við sýninguna á XpoNorth voru pallborðsumræður undir yfirskriftinni 
„Shift: Scottish Icelandic Maker Collaborations“. Þátttakendur voru Hilary Grant, 
Guðrún Lárusdóttir (Doppelganger), Netty Sopata (Diggory Brown), Águsta 
Magnúsdottir (AGUSTAV) og Sunneva Hafsteinsdóttir (HANDVERK OG HÖNNUN) en 
Carol Sinclair stjórnaði um umræðunum. 

 
Halla Helgadóttir framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands var einnig með 
erindi (Building the Economy on Creativity) á XpoNorth. 

http://www.honnunarmidstod.is/Forsida/
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Verkefni 
 

AWARD OF EXCELLENCE 2017  
Viðurkenning fyrir handverk og hönnun úr íslenskum sauðfjárafurðum.  

Helstu verkefni Icelandic lamb snúa að markaðssetningu til erlendra ferðamanna á 
Íslandi og inn á sérvalda markaði í útlöndum. Þetta er m.a. gert með öflugri 
verðlaunaherferð á samfélagsmiðlum og samstarfi við um 150 aðila í veitingarekstri, 
verslun, hönnun og fleiru. Tilgangurinn er að stuðla að því að íslenskum 
sauðfjárafurðum sé skapaður veglegur sess með sérstöku merki til að auðkenna 
íslenskar sauðfjárafurðir með tilvísun til uppruna, gæða, hreinleika og sérstöðu. 

Þetta var í fyrsta sinn sem þessi viðurkenning er veitt fyrir handverk og hönnun úr 
íslenskum sauðfjárafurðum, en verður framvegis árviss viðburður. 

Fimm manna dómnefnd valdi handhafa viðurkenninganna að þessu sinni. Í henni 
sátu Emma Eyþórsdóttir dósent við Landbúnaðarháskóla Íslands, Sunneva 
Hafsteinsdóttir framkvæmdastjóri HANDVERKS OG HÖNNUNAR, Rúna Thors 
fagstjóri vöruhönnunar við Listaháskóla Íslands, Svavar Halldórsson 
framkvæmdastjóri Icelandic lamb og Ninja Ómarsdóttir verkefnastjóri hjá Icelandic 
lamb.  

 

 

  

Handhafar viðurkenninga ásamt Þórdísi Kolbrúnu ráðherra, Ninju Ómarsdóttur 

verkefnastjóra og Sunnevu Hafsteinsdóttur sem var í dómnefnd. 
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Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir ráðherra afhenti viðurkenninguna  þann 12. desember 
við hátíðlega athöfn í listamiðstöðinni Mengi í Reykjavík.  

Viðurkenningin er veitt af markaðsstofunni Icelandic lamb til samstarfsaðila er þykja 
hafa skarað fram úr í hönnun og handverki úr sauðfjárafurðum. Fyrr á þessu ári voru 
veittar sambærilegar viðurkenningar til veitingastaða. 

Handhafar AWARD OF EXCELLENCE 2017 voru: 
 Hélène Magnússon fyrir Prjónakerlingu, Sigurður Már Helgason fyrir gærukollinn 
Fuzzy, Forystusetrið – Fræðasetur um forystufé, og nýja hönnunarmerkið 
WETLAND. 

 
 
 
 
 
 

WETLAND           Fuzzy 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Fræðasetur um forystufé           Prjónakerling   
 
  
 
 
Heimasíða Prjónakerlingar: www.prjonakerling.is 
Heimasíða Fuzzy: www.fuzzy.is 
Heimasíða Fræðaseturs um forystufé: www.forystusetur.is 
Heimasíða WETLAND: www.wetland.is  

http://www.prjonakerling.is/
http://www.fuzzy.is/
http://www.forystusetur.is/
http://www.wetland.is/
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Kynningar í Ráðhúsi Reykjavíkur 
 

Sýningar/kynningar HANDVERKS OG HÖNNUNAR í Ráðhúsi Reykjavíkur sem haldnar 

hafa verið síðan 2006 hafa heppnast mjög vel. Áhugi á þeim hefur verið mjög mikill 

frá upphafi. Þetta stefnumót handverksfólks og hönnuða við áhugafólk um hönnun 

og handverk er að mati þeirra sem taka þátt mjög mikilvægt. Þessi fullyrðing er 

byggð á viðhorfakönnun sem HANDVERK OG HÖNNUN hefur gert á hverju ári í 

kjölfar sýninganna. Gerðar eru miklar gæðakröfur til þeirra sem sýna og fagleg 

valnefnd hefur alltaf valið þátttakendur úr fjölda umsókna fyrir hverja sýningu. 

 

 

Frá sýningunni í maí 2017 

Handverk og hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur 4.- 8. maí 2017 
Kynningarferlið fór í gang í lok janúar og valnefnd valdi þátttakendur í byrjun mars. 

Þátttakendur voru tæplega 40 og þar á meðal kynnti Fræðslusetur um forystufé 

starfsemi sína, þar að auki kynnti Heimilisiðnaðarfélagið starfsemi sína og þá 

sérstaklega námskeið og útgáfu. Húsmæðraskólinn í Reykjavík kynnti nám í 

skólanum. Ákveðið var í fyrsta sinn að prenta ekki bækling en kaupa auglýsingar í 

blöðum og í útvarpi. Þetta var gert í tilraunaskyni og þátttökugjöldin voru lækkuð 

þar sem megin kostnaður við sýninguna er prentun á bæklingi og dreifing. Aðsóknin 

á sýninguna var ágæt en svolítið minni en oft áður. Það kom síðan í ljós þegar gerð 
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var viðhorfakönnun í lok sýningarinnar að þátttakendur voru ekki allskostar sáttir við 

þessa breytingu. Þetta var þó tilraun sem mikilvægt var að gera en ákveðið var að 

hafa bækling á næstu sýningu þar sem rúmlega 50% þátttakenda var á þeirri skoðun 

að bæklingurinn væri mjög mikilvægur þó kostnaður við prentun og dreifingu væri 

mjög hár. Úrdráttur úr könnuninni fylgir þessari skýrslu (bls. 23) og hana má finna á 

vef HANDVERKS OG HÖNNUNAR. 

Handverk og hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur  23.- 27. nóv. 2017 
Umsóknir um haustsýninguna voru fjölmargar að venju. Sýningin í nóvember var sú 

sautjánda í röðinni. Eftir starf valnefndar voru 55 þátttakendur valdir. Ákveðið var 

að endurhanna alveg sýningarrýmið og tókst það afar vel og var það mál manna að 

rýmið virkaði mun betur en áður. Töluvert var fjallað um sýninguna og sýnendur í 

fjölmiðlum. Aðsókn að þessum viðburði var að venju mjög mikil. Þessar 

kynningar/sýningar hafa fyrir löngu skipað sér sess í menningarlífi Reykjavíkur. Gerð 

var viðhorfakönnun hjá þátttakendum og er hún birt á vef HANDVERKS OG 

HÖNNUNAR og úrdráttur úr henni fylgir þessari skýrslu (bls. 29). Mikil umferð er um 

vef HANDVERKS OG HÖNNUNAR í tengslum við sýningarnar í Ráðhúsi Reykjavíkur. 

Mörg dæmi eru um það að einstaklingar sem búa utan Reykjavíkur skapi sér verkefni 

til margra mánaða á þessari sýningu. 

 

 

Frá sýningunni í nóvember 2017 
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Skúlaverðlaunin 2017 
YARM hlaut Skúlaverðlaunin 2017 og voru þau afhent á sýningunni Handverk og 

hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur.  

Skúlaverðlaunin eru styrkt af Samtökum iðnaðarins og var það Sigurður Hannesson 

framkvæmdastjóri SI sem afhenti verðlaunin. 

Skúlaverðlaunin 2017 voru afhent á fyrsta opnunardegi sýningarinnar Handverk og 

hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur. Verðlaunin hlaut Erla Svava Sigurðardóttir en hún 

hannar og framleiðir undir merkinu YARM. Verðlaunin hlaut hún fyrir prjónaða 

kanínu fyrir börn. Kanínan er stór og prjónuð með höndunum úr mjög grófu/þykku 

garni sem Erla Svava spinnur og þæfir sjálf. Kanínan er hugsuð sem fallegur hlutur í 

barnaherbergið með mikið notagildi en hún þolir heilmikið hnoð og hnjask.  

 

Verðlaunatillagan 2017 – Kanína frá YARM 

Að auki var veitt ein viðurkenning en hana hlaut Inga Birna Friðjónsdóttir sem 

hannar undir merkinu UNGI by The Bomber Factory. Hún hlaut viðurkenninguna fyrir 

barnajakka sem eru saumaðir úr endurunnum efnum. 

http://www.si.is/
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Þeir sem valdir voru til þátttöku í sýningunni gátu tilkynnt til HANDVERKS OG 

HÖNNUNAR nýja vöru í verðlaunasamkeppni um besta nýja hlutinn.  Skilyrðin voru 

að hlutirnir  máttu hvorki  hafa  verið sýnis né sölu opinberlega fyrir sýninguna í 

Ráðhúsinu. Tæplega tuttugu  tillögur bárust og faglega valnefnd skipuðu Ragna 

Fróða fatahönnuður og Anna Þórunn Hauksdóttir vöruhönnuður. 

Verðlaunin eru kennd við Skúla Magnússon fógeta sem er frumkvöðull smáiðnaðar 

í Reykjavík.  

 

Sigurður Hannesson, Erla Svava Sigurðardóttir, Inga Birna Friðjónsdóttir og Sunneva 

Hafsteinsdóttir við verðlaunaafhendinguna. 
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Vefur HANDVERKS OG HÖNNUNAR 2017 
 

Vefurinn www.handverkoghonnun.is var fyrst opnaður árið 2000.  

Gerðar voru grundvallarbreytingar á vef HANDVERKS OG HÖNNUNAR árið 2016, 
þegar viðbótarfjármunir fengust. í  október það ár var nýr vefur opnaður. Vefurinn 
var unnin í samvinnu við Stefnu, Akureyri. Vefurinn var endurhannaður að fullu og 
mikil áhersla lögð á að efla myndræna framsetningu. Fyrir utan nýtt útlit er helsta 
nýjungin sú að vefurinn er nú skalanlegur, þ.e. hann passar í hvaða tæki sem er. 
Leiðarstef vefsins er: Fólkið – Fræðsla – Fréttir.  Vefurinn nýtir sérstaka einingu til að 
kynna fólkið sem hefur tekið þátt í verkefnum HANDVERKS OG HÖNNUNAR og 
kynnir verk þeirra. Á vefnum eru mjög fjölbreyttar upplýsingar og umfangsmikið 
myndefni. Tæplega tólfhundruð einstaklingar eru skráðir á póstlista HANDVERKS OG 
HÖNNUNAR og fá fréttir 4-5 sinnum í mánuði nánast allt árið. Virk vefmæling hefur 
verið gerð í nokkur ár og umferð á vefnum er mikil. Árið 2017 var lokið við enska 
hluta vefsins og er hann nú aðgengilegur á tveimur tungumáli 

Á árinu 2017 var enski hluti vefsins kláraður. 
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Erlent samstarf 
 

HANDVERK OG HÖNNUN er í norrænu samstarfi NNCA – Nordic Network of Craft 

Associations sem stofnað var árið 2010 á Bornholm. Nokkrir fundir voru haldnir þar 

sem HANDVERK OG HÖNNUN var boðið að taka þátt  en vegna fjárhagsstöðu gátum 

við ekki tekið þátt í þessum fundum. En í janúar 2013 var HANDVERK OG HÖNNUN 

boðið til Osló á málþing og þá var skrifað undir samstarfsyfirlýsingu. Síðan þá höfum 

við verið virkir samstarfsaðilar. NNCA er skipað Danske Kunsthåndværkere (DK), 

Konsthantverkscentrum (SE), HANDVERK OG HÖNNUN (IS), ORNAMO (FI) og 

Norwegian Crafts (NO). Þessi samtök vinna mikilvægt starf í að styrkja stöðu og 

kynna norrænt listhandverk heima og heiman.  

Þessi samtök tóku þátt í Révélations - Fine Craft and Creation Fair haldin var Grand 
Palais í París í september 10. – 13. sept 2015.  
 

 
Frá fundinum í Stokkhólmi 
 
 
Í framhaldi af þessu verkefni sótti NNCA um styrk til norræns sjóðs til að funda á níu 
mánaða fresti næstu 3 árin. Þessi styrkur fékkst og var fyrsti fundurinn var haldinn í 
Reykjavík í apríl 2016. Tveir fundir voru haldnir árið 2017, í Stokkhólmi 9. – 10. 
febrúar  og í Kaupmannhöfn 9. – 10. nóvember. 
  

NNCA hélt tvo fundi 
árið 2017,    
Dagana  9.-11. feb. 
í Stokkhólmi og 
dagana 9.-10. nóv. 
í Kaupmannhöfn.

http://www.danskekunsthaandvaerkere.dk/
http://www.konsthantverkscentrum.se/
http://www.handverkoghonnun.is/
http://www.ornamo.fi/
http://www.norwegiancrafts.no/
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Þátttakendur í fundum 2017 voru: 
Agnieszka Knap, Konsthantverkscentrum, Svíþjóð 
Elisabeth Sörheim, Norske Kunsthåndverkere, Noregur 
Helle Bjerrum, Danske Kunsthåndværkere & Designere, Danmörk 
Helle Severinsen, Danske Kunsthåndværkere & Designere, Danmörk 
Marit Lønning Reiten, Norske Kunsthåndverkere, Noregur 
Sanna Svedestedt, KRO/KIF, Svíþjóð 
Sunneva Hafsteinsdottir, HANDVERK OG HÖNNUN, Ísland 
Tonje Kjellevold, Norske Kunsthåndverkere, Noregur 
Anna Rikkinen, Ornamo, Finnland.  
Mari-Louise Franzén, Konsthantverkscentrum, Svíþjóð 
 

 
Frá fundinum í Kaupmannahöfn 
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HANDVERK OG HÖNNUN í tölum 2017 

 

Stofnfélagar sjálfseignarstofnunarinnar HANDVERKS OG HÖNNUNAR eru: 203  

Fastir starfsmenn eru: 2 

Fyrirlestrar og kynningar HANDVERKS OG HÖNNUNAR:  2 

Samsýningar HANDVERKS OG HÖNNUNAR: 2 

Fjöldi samsýningardaga HANDVERKS OG HÖNNUNAR á árinu: 53 

Fjöldi þátttakenda í samsýningum HANDVERKS OG HÖNNUNAR: 14 

Fjöldi sýningargesta á árinu: 10.000* 

Heimsóknir á www.handverkoghonnun.is eru að meðaltali á mán.: 6.688  

Fjöldi einstaklinga sem skráðir eru á póstlista: 1.123 

Fjöldi fréttabréfa HANDVERKS OG HÖNNUNAR á árinu: 53 

Vinir HANDVERKS OG HÖNNUNAR á Fésbók: 4.202 

Fylgjendur á Instagram: 600 

Sýningar/kynningar í Ráðhúsi Reykjavíkur á árinu: 2 

Fjöldi þátttakenda í sýningum/kynningum í Ráðhúsi Reykjavíkur: 93 

Fjöldi kynningardaga í Ráðhúsi Reykjavíkur: 10 

Fjöldi gesta á kynningum í Ráðhúsi Reykjavíkur: 45.000* 

 

*áætlaðar tölur  

http://www.handverkoghonnun.is/
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Lokaorð 

Það er sameiginleg niðurstaða stjórnar HANDVERKS OG HÖNNUNAR sem samþykkt 

voru á stjórnarfundi að ef stjórnvöld hafa ekki skilning á eðli og umfangi 

starfseminnar þá verður hún lögð niður. Það kemur ekki til greina að mati stjórnar 

að fækka starfmönnum í einn starfsmann. Við það myndi eðli starfseminnar breytast 

mjög mikið og vill stjórn HANDVERKS OG HÖNNUNAR ekki taka ábyrgð á þeirri 

eðlisbreytingu. Stjórn vekur athygli á því að starfsemi HANDVERKS OG 

HÖNNUNAR  hefur nýst mörg hundruð manns um allt land. Fjölmargir einstaklingar 

fengið ráðgjöf í tengslum við gæðamál, vöruþróun, verðlagningu og markaðsmál. 

HANDVERK OG HÖNNUN hefur staðið fyrir fjölmörgum atvinnuskapandi verkefnum 

sem eru grasrótinni mjög mikilvæg, ekki síst sem tæki til stuðnings litlum 

einstaklingsfyrirtækjum um allt land. Stjórn vekur líka athygli á því að yfir 90 % af 

starfandi handverks og listiðnaðarfólki eru konur.  

Frá desember 2017 liggur fyrir samningur frá mennta- og menningarmálaráðuneyti 

um starfsemi HANDVERKS OG HÖNNUNAR vegna 2018 – 2020, og þar er gert ráð 

fyrir fjárveitingu upp á 14.8 M á ári en tímabundið viðbótarframlag 6 M vegna 2018. 

Þessi samningur dugar fyrir 2018 en leysir ekki rekstrar og fjárhagsvanda 

HANDVERKS OG HÖNNUNAR næstu tvö ár. Samningurinn hefur ekki verið 

undirritaður hann liggur ennþá hjá fjármálaráðuneytinu og hefur ekki verið  

afgreiddur þaðan. Þessi óvissa um framtíð HANDVERKS OG HÖNNUNAR ár eftir ár  

er ekki boðleg og hefur mikil áhrif á alla starfsemina. 

 

 

Reykjavík 9. maí 2018 

 

_______________________________________________________________ 

Sunneva Hafsteinsdóttir  
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Fylgiskjöl 
 

Niðurstöður viðhorfskönnunar maí 2017 
Hér birtast niðurstöður könnunar sem gerð var meðal þátttakenda í sýningunni 

HANDVERK OG HÖNNUN Í RÁÐHÚSI REYKJAVÍKUR sem haldin var 4.-7. maí 2017.  

Þátttakendur voru 36. 

Könnunin var framkvæmd dagana 10.- 22. maí 2017. Svörun var mjög góð eða 

87%. 

 

 

 

1. Sýningin Handverk og hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur var nú haldin í 

sextánda sinn.  

Hve oft hefur þú tekið þátt? 

 

 

 

  

27%

45%

28%

Var að taka þátt í fyrsta sinn. Hef tekið þátt 2 til 5 sinnum

Hef tekið þátt oftar en 5 sinnum
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2. Hefur þú áhuga á að sækja aftur um að taka þátt í sýningunni Handverk og 

hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Að þínu mati, hver er ávinningurinn af þátttöku í sýningunni Handverk og 

hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur? (Hér var hægt að merkja við fleiri en einn 

svarmöguleika) 

 

 

 

  

86%

0%

14%

Já Nei Veit ekki

16

26

11

24

16

10

9

0

0

Að geta kynnt vinnu- og verkferli sitt fyrir gestum.

Að fá viðbrögð við vörum sínum beint frá…

Að afhenda kynningarefni sem skilar sér til lengri…

Gott sölutækifæri.

Að kynnast öðrum þátttakendum á sýningunni.

Finn fyrir aukinni sölu í kjölfar sýningar

Möguleiki á nýjum sölustöðum í kjölfar sýningarinnar.

Enginn ávinningur

Annað
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4. Framboð vöru. Hakaðu í það sem við á: 

 

 

 
 
 

5. Ert þú meðlimur í einhverju eftirtalinna fagfélaga: Arkitektafélagi Íslands, 

Félagi húsgagna og innanhússarkitekta, Félagi íslenskra teiknara, 

Fatahönnunarfélagi Íslands, Félagi vöru- og iðnhönnuða, Félagi íslenskra 

gullsmiða, Leirlistafélagi Íslands eða Textílfélaginu? 

 
 

 

 

 

 

 
  

45%

52%

3%

Ég er með meirihluta af mínum vörum í sölu allt árið á einum eða fleiri sölustað

Ég sé nær eingöngu um sölu sjálf/ur (á vinnustofu, eigin vefverslun, markaðir og sýningar)

Vil ekki svara

28%

72%

Já Nei
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6. Á sýningunni lagði ég áherslu á að kynna nýjar vörur. 

 

 

 
 
 
 
 

7. Lögð var áhersla á að þátttakendur hefðu frumkvæði að því að kynna 

sýninguna. Hvað gerðir þú til að kynna þig og sýninguna? (hægt að merkja 

við fleiri en einn svarmöguleika). 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

59%

14%

3%

24%

Já Nei vil ekki svara Á ekki við

22

45

8

2

7

0

Sendi boðskort/bækling í tölvupósti á vini og
vandamenn.

Auglýsti sýninguna á Facebook/Twitter/Instagram

Hafði samband við einn eða fleiri prentmiðla.

Hafði samband við einn eða fleiri ljósvakamiðla.

Keypti auglýsingar (RÚV, Facebook o.þ.h.)

Annað
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8. Ákveðið var að prenta ekki kynningarbækling að þessu sinni. Þess í stað var 

auglýst bæði í dagblöðum og útvarpi og keyptar auglýsingar á facebook og 

instagram. Þetta var fyrst og fremst gert til að lækka þátttökugjöldin. 

Kostnaður við prentun og dreifingu á kynningarbæklingi er 2,6 M. Telur þú 

að þessi ákvörðun hafi haft áhrif á aðsókn á sýninguna? 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

9. Værir þú til í að greiða ca. 25.000 kr. meira fyrir þátttöku gegn því að 

kynningarbæklingur verði prentaður og dreift á sama hátt og áður (þ.e. 

prentuð 87.000 eintök og dreift á höfuðborgarsvæðinu og í nærliggjandi 

byggðum)? 

 
 
  

52%

1…

38%

Já Nei Veit ekki

31%

41%

28%

Já Nei Veit ekki
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10. Unnið er markvisst að því að markaðssetja sýninguna fyrir erlenda 

ferðamenn. Sýningin er skráð inn á alla viðburðavefi fyrir ferðamenn í 

Reykjavík með góðum fyrirvara. Einnig voru prentuð auglýsingaspjöld á 

ensku sem dreift var í upplýsingamiðstöðvar og á hótel í Reykjavík.  

Voru erlendir ferðamenn meðal viðskiptavina þinna á sýningunni? 

 

 

 

Ef já við 10. spurningu.  
Hve stór hluti af heildarveltu var sala til erlendra aðila?  

   
 
 
 
 
 

 

 

 

  

72%

28%

Já Nei

45%

22%

33%

minna en 5% 5-10% yfir 10%
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Niðurstöður viðhorfskönnunar nóvember 2017 
 
Hér birtast niðurstöður könnunar sem gerð var meðal þátttakenda í sýningunni 

HANDVERK OG HÖNNUN Í RÁÐHÚSI REYKJAVÍKUR sem haldin var 23.-27. 

nóvember 2017. Þátttakendur voru 55. 

Könnunin var framkvæmd dagana 1.- 11. desember 2017. Svörun var mjög góð en 

alls svöruðu 47 aðilar (eða  85%) könnuninni. 

 

1. Hefur þú áhuga á að sækja aftur um að taka þátt í sýningunni Handverk og 

hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur? 

 

 
  

81%

0%

19%

Já Nei Veit ekki
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2. Sýningin Handverk og hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur var nú haldin í 

sautjánda sinn. Hve oft hefur þú tekið þátt? 

 

 

 

3. Að þínu mati, hver er ávinningurinn af þátttöku í sýningunni Handverk og 

hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur? (Hér var hægt að merkja við fleiri en einn 

svarmöguleika) 

 

 

 

  

11%

66%

21%

2%

Var að taka þátt í fyrsta sinn. Hef tekið þátt 2 til 5 sinnum

Hef tekið þátt oftar en 5 sinnum vil ekki svara

31

40

19

36

30

21

14

0

1

Að geta kynnt vinnu- og verkferli sitt fyrir gestum.

Að fá viðbrögð við vörum sínum beint frá…

Að afhenda kynningarefni sem skilar sér til lengri…

Gott sölutækifæri.

Að kynnast öðrum þátttakendum á sýningunni.

Finn fyrir aukinni sölu í kjölfar sýningar

Möguleiki á nýjum sölustöðum í kjölfar sýningarinnar.

Enginn ávinningur

Annað
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4. Vegna mikillar aðsóknar (sérstaklega á laugardegi og sunnudegi) var brugðið 

á það ráð fyrir nokkrum árum að bæta mánudegi við sýningartímann.  

Finnst þér koma til greina að endurskoða mánudagsopnun? 

 

 

Annað sem fólk vildi taka fram um opnunartímann: 

• Miðað við þær sýningar sem ég hef tekið þátt í væri nóg að hafa opið til kl 
17 laugardag og sunnudag 

• myndi vilja halda áfram að hafa opið á mánudögum 

• Finnst þetta margir dagar. Reyndar hefur mánudagurinn verið annar besti 
söludaga hjá mér yfirleitt en hef grun um að sú sala myndi færast til síðasta 
dags, hvort sem það er mánudagur eða sunnudagur.  Er ekki alveg viss. 
Finnst líka að lokunartími eigi að vera sá sami alla daga.  

• Endilega hafa mánudaginn með það var annar af söluhæstu dögunum. 

• Mánudagar eru oft bestu söludagarnir - þeir eru fyrir þá sem nenna ekki í 
örtröðina um helgina og oft er salan best á mánudögum. Alls ekki sleppa 
mánudögum 

• Það væri betra að hafa opið lengur á fimmtudeginum t.d. til 20:00 eða 
21:00 

• Ég vil ekki hafa opið á mánudeginum. Mér finnst alveg nóg að hafa opið yfir 
helgina þar sem föstudagurinn er líka. 

• Mesta salan hjá okkur á mánudeginum. 
 

  

47%

34%

19%

Já Nei Hef ekki skoðun
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5. Framboð vöru. 

 

 

 

6. Ert þú meðlimur í einhverju eftirtalinna fagfélaga: Arkitektafélagi Íslands, 

Félagi húsgagna og innanhússarkitekta, Félagi íslenskra teiknara, 

Fatahönnunarfélagi Íslands, Félagi vöru- og iðnhönnuða, Félagi íslenskra 

gullsmiða, Leirlistafélagi Íslands eða Textílfélaginu? 

 

 

  

51%

45%

4%

Ég er með meirihluta af mínum vörum í sölu allt árið á einum eða fleiri sölustað

Ég sé nær eingöngu um sölu sjálf/ur (á vinnustofu, eigin vefverslun, markaðir og sýningar)

Vil ekki svara

36%

60%

4%

Já Nei Vil ekki svara
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7. Lögð var áhersla á að þátttakendur hefðu frumkvæði að því að kynna 

sýninguna. Hvað gerðir þú til að kynna þig og sýninguna? (hægt að merkja 

við fleiri en einn svarmöguleika) 

 

 

 

8. Á sýningunni lagði ég áherslu á að kynna nýjar vörur. 

 

 

0 10 20 30 40 50

Sendi kynningarefni í tölvupósti á vini og
vandamenn

Auglýsti sýninguna á
Facebook/Twitter/Instagram/Snapchat

Hafði samband við einn eða fleiri
prentmiðla.

Hafði samband við einn eða fleiri
ljósvakamiðla.

Keypti auglýsingar (RÚV, Facebook
o.þ.h.)

ekkert

Annað

72%

15%

13%

Já Nei Á ekki við
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9. Einn stærsti kostnaðarliður sýningarinnar er prentaður kynningarbækl-ingur 

en kostnaður við prentun og dreifingu er um 2.6 M (87.000 eintök eru 

prentuð og dreift á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni). 

Finnst þér koma til greina að sleppa prentuðum bæklingi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Voru erlendir ferðamenn meðal viðskiptavina þinna á sýningunni?  

 

 
  

68%

32%

Já

Nei

17%

53%

30%

Já Nei Veit ekki
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68% svöruðu síðustu spurningu játandi. Þeir voru beðnir að svara:  
Hve stór hluti af heildarveltu var sala til erlendra aðila? 
 

 

18%

63%

19%

minna en 5% 5-10% yfir 10%


