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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður reynt að svara því hvaða afleiðingar aukin áhrif samfélagsmiðla 

hafa á tískuheiminn. Sérstök áhersla er á fatahönnun. Fjölbreytt nálgun er tekin á efnið. 

Bæði megindleg og eigindleg  atriði eru dregin fram. Í upphafi verða áhrif á tískuheiminn 

almennt rædd og síðan áhrif samfélagsmiðlanna sérstaklega og færð rök fyrir því að þau 

séu mikil. Afleiðingar þeirra áhrifa eru síðan rædd frá fjölbreyttum sjónarhornum. Verður 

hér stuðst við bæði tölfræðilegar rannsóknir og annað efni, svo sem eigin reynslu höfundar 

af markaðssetningu á samfélagsmiðlunum. Afleiðingar aukinna áhrifa samfélagsmiðlanna 

koma meðal annars fram í breytingum á valdajafnvægi neytenda og hönnuða en einnig í 

breytingum á stöðu og áhrifum stóru tískuhúsanna og tískutímaritanna frá því sem áður 

var. Samfélagsmiðlarnir virkja neytendur og veita aðhald. Á hinn bóginn leiða þeir einnig 

til sóknar notenda samfélagsmiðlanna í „likes“ frá öðrum með margvíslegum afleiðingum. 

Sumir telja að tískuheimurinn hætti að verðlauna gæði og hæfileika og verðlauni þess í stað 

þá sem duglegastir eru að koma sér á framfæri á samfélagsmiðlunum. Fyrirtæki geta nýtt 

sér samfélagsmiðlana til að koma á beinna sambandi við neytendur og aukið virði þeirra 

fyrir rekstur sinn. Ekki er alltaf hægt að reikna með að það sem virðist vinsælast á 

samfélagsmiðlunum sé í raun það sem heillar neytendur. Yfir það heila eru áhrif 

samfélagsmiðlanna eitthvað sem verður að taka mark á og sumir tala um byltingu í 

valdajafnvægi í tískuheiminum. Fatahönnuðir sem vilja nýta sér það þurfa að hafa í huga 

orðstír sinn á samfélagsmiðlunum og stíga varlega til jarðar. Þeir geta komist í beinna 

samband við neytendur en eiga á hættu á að verða ósýnilegir í hinu mikla magni efnis sem 

er aðgengilegt á samfélagsmiðlunum. Með réttu hugarfari og nálgun er hægt að sjá mörg 

tækifæri í þessari þróun. 
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Inngangur  

Tískuheimurinn er stór og fjölbreyttur og innan hans rúmast mikil fjölbreytni sem nær til 

alls í kringum okkur, frá útliti bíla, raftækja og húsganga og til fatnaðar og fylgihluta, svo 

fátt eitt sé nefnt. Á sérhverjum tíma í sérhverju samfélagi er yfirleitt eitthvað sem er „í 

tísku“ og annað sem er ekki talið vera jafnmikið í tísku. Sem dæmi má nefna útvíðu 

buxurnar sem hipparnir klæddust en hafa síðan ýmist verið í tísku eða ekki. Annað dæmi er 

Burberry-útlitið, sem virðist alstaðar vera tímalaust en vinsælla á sumum tímum en öðrum, 

og vinsælla á sumum svæðum en öðrum. Sumt fer í tísku um allan heim á ákveðnum 

tímum á meðan önnur tíska virðist vera staðbundnari.  

Tískuheimurinn er eitthvað sem hefur áhrif á okkur en hann verður einnig fyrir áhrifum frá 

okkur. Það er eitt að þekktir fatahönnuðir velji ákveðna liti og ákveðin munstur sem síðan 

verða eitthvað sem fer „í tísku“. Áhrifin geta allt eins verið í hina áttina: Að sumt, gjarnan 

þekkt fólk byrji að klæðast í ákveðnum stíl sem fer síðan að hafa áhrif á fatahönnuðina.  

Tískuheiminum fylgir stór flóra af allskyns tískutímaritum og öðrum vettvöngum álitsgjafa 

sem bjóða upp á umfjallanir, myndir og gagnrýni á ýmislegt tengt tísku. Í þessu samhengi 

má nefna Vogue í hinum ýmsu löndum, Elle og önnur slík tímarit. Þau hafa mörg hver 

starfað lengi og rödd þeirra, ef svo má segja, getur og hefur oft haft mikil áhrif á tískuna. 

Tískuheimurinn hefur samt alltaf verið undir miklum áhrifum frá t.d. svokallaðri 

neðanjarðartísku (e. underground fashion), en þau áhrif eru ekki kerfisbundin og hafa 

tískutímaritin því geta státað af nokkurs konar einokun á álitsgefandi umfjöllun um tísku 

og hönnun.   

Hugsanlegt er samt að breytingar séu að verða hér á með tilkomu samfélagsmiðla  (e. 

social media) og nánast algjörri útbreiðslu snjallsíma með nettengingum og öflugum 

myndavélum. Hugsanlegt er að áhrifin á tískuheiminn séu hér að verða fyrir miklum og 

róttækum breytingum. Hugsanlegt er að tískuheimurinn sé, með tilkomu samfélagsmiðla 

og snjallsíma, að verða fyrir miklum áhrifum sem mark er á takandi.  

Áhrif samfélagsmiðla á tískuheiminn verða hér tekin fyrir í víðum skilningi. Ég mun ræða 

þau miklu áhrif sem samfélagsmiðlar virðast vera hafa á tískuheiminn og sem birtast m.a. í 

því að bloggarar (e. bloggers) og þekktir einstaklingar á samfélagsmiðlunum eru í auknum 

mæli á fremsta bekk á tískusýningum þekktustu fatahönnuða heimsins. Ég mun ræða þær 
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breytingar sem samfélagsmiðlar virðast vera að hafa á alla markaðssetningu í 

tískuheiminum. Markmiðið er að reyna fá hugmynd um umfang hinna miklu breytinga sem 

samfélagsmiðlarnir virðast hafa á tískuheiminn og varpa ljósi á bæði jákvæðar og 

neikvæðar hliðar þeirra.  

Þess má geta strax í upphafi að margt af því sem hér verður rætt verður ekki sett í 

vísindalega umgjörð heldur er miklu frekar stjórnað af skoðunum bæði höfundar og þeirra 

sem vísað er í. Tíska snýst að mörgu leyti um smekk og sitt sýnist hverjum hér. Áherslan 

verður á að draga ólíkar skoðanir saman og túlka þær og reyna þannig að draga fram mynd 

af þeim afleiðingum sem áhrif samfélagsmiðlanna virðast hafa á tískuna.  

Sem rannsóknarspurningu langar mig að spyrja:  

Hvaða afleiðingar – neikvæðar og jákvæðar – hafa aukin áhrif samfélagsmiðla á 

tískuheiminn? 

Hérna verður áherslan lögð á fatahönnun enda er hún fyrirferðamikil á 

samfélagsmiðlunum.  

Spurningin er umfangsmikil í eðli sínu og henni verður ekki svarað til fulls hér. Í fyrstu 

verða áhrif á tískuheiminn almennt rædd, m.a. þau er koma frá hinum þekktu 

tískutímaritum. Síðan verður athyglinni beint að samfélagsmiðlunum sérstaklega og 

áhrifum þeirra á tískuheiminn. Þar næst verða afleiðingar áhrifanna frá 

samfélagsmiðlunum á tískuheiminn ræddar. Hér verður  nauðsynlegt að takmarka 

umfangið en hjá því verður samt ekki komist að fara yfir vítt svið til að fá sem fyllsta mynd 

af viðfangsefninu.  

Að lokum verða niðurstöður dregnar saman. 
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1. Áhrif í tískuheiminum  

Hérna verður orðið „tískuheimurinn“ notað í mjög víðri merkingu og verður hugtakið látið 

skírskota til alls frá fatahönnun til innanhúsarkitektúr þótt áherslan verði fyrst og fremst á 

tískuheiminn í tengslum við fatahönnun.   

Sá varningur sem stendur kaupendum til boða og er talinn vinsæll hverju sinni er afrakstur 

mikillar vinnu sem hefst á teikniborði fatahönnuðarins. Vinna hans er innblásin af 

samfélagi hans og umhverfi – því hvers hann telur vænlegt til vinsælda í framtíðinni miðað 

við það sem á undan er komið auk eigin framsýni og hugmyndaauðgi. Þegar hönnun er 

tilbúin þarf að velja í hana efni og framleiða þau. Frumgerðir eru saumaðar. Þær sem teljast 

góðar eru sendar áfram í fjöldaframleiðslu. Að framleiðslu lokinni þarf að koma flíkunum 

og fylgihlutunum í verslanir og auglýsa þær. Þá fyrst er varan orðin aðgengileg fyrir 

neytendur. 

Þeir sem vinna við tísku þekkja vel til stóru tískusýninganna á tískuvikum helstu 

tískustórborganna: New York, London, Mílanó og París. Tískusýningar eru samt haldnar 

úti um allan heim á öllum tímum árs og allar leggja þær eitthvað af mörkum til tísku 

framtíðarinnar. Umfjallanir um þessar sýningar birtast í hefðbundnu tískutímaritunum þar 

sem reyndir fulltrúar þeirra leggja mat á það sem hönnuðurinn hefur fram að færa. Geta 

slíkar umfjallanir skipt sköpum fyrir hönnuðinn því slæm umfjöllun getur lokað mörgum 

dyrum fyrir sölu og markaðssetningu. 

Önnur leið til að kynna varning er að koma honum í hendur einhverra þekktra manneskja 

sem láta svo sjá sig í flík viðkomandi hönnuðar eða með varning tiltekins vörumerkis í 

höndunum. Frægar eru hinar hálfgerðu kjólasýningar rauða dregilsins í Hollywood, t.d. í 

aðdraganda Óskarsverðlaunahátíðarinnar. Þekktir íþróttamenn lofa tiltekna tegund 

skófatnaðar eða ákveðinn drykkjarvarning. Framleiðendur gera styrktarsamninga við 

íþróttafélög og greiða jafnvel fyrir heilu leikvangana. Hollywood-stjörnur gerast talsmenn 

ákveðinna vörumerkja og sjást ítrekað kynna þau við hin ýmsu tækifæri. 

Allt hefur þetta vissulega áhrif enda kosta kynningar og sýningar af því tagi sem hér hafa 

verið nefndar mikið fé og fá mikla umfjöllun. Hin stóru tímarit verða samt að takmarka 

umfjöllun sína við það stærsta sem fer fram hverju sinni. Þau geta ekki verið viðstödd allar 

sýningar allra hönnuða í öllum borgum. Blaðsíður þeirra eru myndskreyttar með því helsta 
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sem fer fram á stóru sýningarpöllunum. Meira að segja hið íslenska tímarit Glamour nær 

ekki að fjalla um allt sem fer fram í hönnun og tísku á Íslandi þrátt fyrir að vera með 

áherslu á þess konar efni og starfa á litlu landi.  

Fjarri öllum glanstímaritum og tískupöllum er svo hin svokallaða neðanjarðartíska (e. 

underground fashion) eða götutíska (e. stree fashion). Má segja að hún sé af allt öðru tagi, 

þar sem öllu ægir saman en þar sem ákveðnar tískusveiflur má samt greina. Út úr 

götutískunni hafa sprottið margs konar tískusveiflur sem hafa jafnvel náð á sýningarpallana 

síðar, t.d. hangandi síðbuxur og víðar hettupeysur.  

Ákveðnir einstaklingar hafa svo einnig þróað með sér orðspor fyrir að vera með góðan stíl 

og klæðaburður þeirra og val á fylgihlutum hefur haft mikil áhrif langt út fyrir þeirra eigin 

tengslanet. 

Þótt ekki sé hægt að telja upp allt sem hefur áhrif á tískuheiminn er ljóst að ekki er einfalt 

að greina hvað veldur því að eitthvað kemst í tísku og dettur svo úr tísku aftur, hvað telst 

tímalaust og hvað er góð hönnun sem náði aldrei vinsældum, svo dæmi séu tekin. Í raun er 

hver einasta flík sem er sýnileg áhrifavaldur í einhverjum skilningi, þ.e. ef manneskja sést í 

tiltekinni flík þá getur hún annaðhvort virkað fráhrindandi, hlutlaus eða sem innblástur 

fyrir aðra.  

Undanfarin ár hafa samfélagsmiðlar svo bætt nýrri vídd ofan á hin flóknu samspil í 

tískuheiminum. Nú getur trefill á Íslandi orðið sýnilegur fyrir stóra hópa fólks víðsvegar 

um heiminn með deilingu á síðum eins og Facebook og Instagram. Einstaklingar um allan 

heim eru að laða að sér „vini“ og áskrifendur á samfélagsmiðlunum og deila með öðrum 

fatavali sínu og stíl. Þessi útbreiðsla er miklu örari og aðgengilegri en sú sem stóru 

tískutímaritin geta boðið upp á og jafnvel í mörgum tilvikum áhrifameiri.  Í framhaldinu 

verður athyglinni beint að þessum áhrifum samfélagsmiðlanna á tískuheiminn. 
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2. Áhrif samfélagsmiðlanna á tískuheiminn 

Samfélagsmiðlar á netinu eru ekki nýtt fyrirbæri en vöxtur þeirra hefur verið gríðarlegur á 

síðastliðnum árum með snjallsímavæðingunni og miklum vexti í hraða og dreifingu 

þráðlausra gagnaflutninga. Þeir helstu eru taldir upp hér fyrir neðan: 

 Facebook 

 Google+ 

 Instagram 

 Twitter 

 Pinterest 

 Linkedin 

 Snapchat 

Á þessum miðlum og fleirum (t.d. vefsíðunum Flickr.com og Fotki.com) geta notendur 

deilt myndum og skrám með umheiminum, með og án aðgangstakmarkana. Má segja að 

samfélagsmiðlarnir hafa gjörbreytt samskiptum margra við umheiminn og hefur 

tískuheimurinn ekki farið varhluta af þeirri þróun. Á þeim er fjöldi þekktra einstaklinga 

sem hafa nýtt sér þessa tækni og þróun til að veita innsýn inn í daglegt líf sitt. Þar á meðal 

má nefna leikara eins og Jessicu Alba og Cameron Diaz, söngvara eins og Justin Bieber og 

Taylor Swift, auk veruleikaþáttastjarna eins og Kardashian og Jenner-systra. Nokkur 

skjáskot af vinsælum Instagram-síðum frægs fólks má sjá í viðauka.  

Gríðarlegur fjöldi einstaklinga fylgist með þessu fræga fólki á samfélagsmiðlunum og því 

hvað það tekur sér fyrir hendur auk klæðaburðar þess, stíls og útlits.  

Mikil netvæðing hefur einnig getið af sér mikinn fjölda af vefsíðum, þar á meðal 

svokallaðra „blogga“ (e. blog) þar sem í raun hver sem er getur hafið eins konar útgáfu og 

fjallað um hvað sem er. Sumir þessara bloggara hafa náð miklum vinsældum og fylgjast 

jafnvel milljónir einstaklinga með þeim vinsælustu. Efni bloggsíðanna er fjölbreytt eins og 

gefur að skilja, en tískublogg hafa verið áberandi og má þar nefna síður eins og 

Fashionista.com, Theblondesalad.com og Bryanboy.com.  

Áhrif samfélagsmiðlanna á tískuheiminn eru óneitanlega nokkur og vægi þeirra er að mínu 

mati að aukast í allri umfjöllun um tísku og stíl. Þekktir einstaklingar í heimi 

samfélagsmiðla og vefsíðna sjást nú oftar og oftar á stóru tískusýningunum og raða sér 
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jafnvel á fremsta bekk
1
 en slíkt krefst boðs frá aðstandendum sýninganna og ekki hlaupið 

að því að fá slík sæti. Það út af fyrir sig segir ýmislegt um hin auknu áhrif.  

Það er engu að síður umdeilt hvað virkni á samfélagsmiðlum er mikil miðað við t.d. að fólk 

tali saman sín á milli eða í síma eða skoði það sem fer fram utan samfélagsmiðlana, þ.e. í 

heiminum utan netsins
2
. Vissulega eru mörg fyrirtæki sem sérhæfa sig t.d. í að þefa uppi 

áhrifamikla einstaklinga á samfélagsmiðlunum og finna markaðssetningaraðferðir sem 

byggjast á því að nýta þessa einstaklinga sem fyrirmynd fyrir aðra. Þetta er kallað 

„influencer marketing“ á ensku, eða áhrifavaldamarkaðssetning í lauslegri þýðingu. Á það 

hefur verið bent að áhrif þessara einstaklinga á samfélagsmiðlunum eru ekki hlutfallslega 

mikil miðað við það sem fer fram í raunheimum
3
. Sumir telja þó að þessi tegund 

markaðssetningar eigi mikla framtíð fyrir sér
4
, og þá sérstaklega meðal yngri 

kynslóðarinnar, og þá frekar í tískutengdri markaðssetningu en annars konar 

markaðssetningu
5
.  

Það er engu að síður ljóst að áhrif samfélagsmiðlanna eru nokkur og þótt ekki verði reynt 

að gera of mikið úr þeim hér þá eru afleiðingar þessara áhrif merkjanlegar víða eins og 

kemur fram í framhaldinu. 
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3. Afleiðingar aukinna áhrifa samfélagsmiðlanna á tískuheiminn 

Erfitt er að meta nákvæmlega hver áhrif samfélagsmiðla- og bloggvæðingarinnar eru á t.d. 

tískuheiminn almennt eða lífsstíl aðdáenda eða áskrifenda þeirra.  Samfélagsmiðlanir eru 

ólíkir tímaritum að því leyti að þá má uppfæra nánast óendanlega oft og margir uppfæra 

gjarnan síður sínar oft á dag. Þetta hefur í för með sér mikið magn af uppfærslum og erfitt 

að henda reiður á öllu því magni sem stendur til boða. Örum uppfærslum fylgja oft tíð 

innlit inn á síður viðkomandi.  

Hinar öru uppfærslur leiða líka til þess að ákveðinn þrýstingur er á notendum 

samfélagsmiðlanna að endurnýja sig oft (t.d. hvað varðar klæðaburð) og þetta getur að 

mínu mati komið fram í örum breytingum á stíl eða útliti þeirra sem að þeim standa til að 

halda ákveðnum ferskleika. Tímaritin eru hér íhaldssamari enda koma þau mun sjaldnar út 

og bjóða gjarnan upp á ítarlegri umfjallanir. Vissulega halda árstíðasveiflurnar sér á 

samfélagsmiðlunum – sumar, haust, vetur, vor – en innan árstíðanna er mikið rými til að 

breyta um stíl og halda uppi tíðni uppfærslna.  

Hvort þetta hafi í för með sér örari breytingar á stíl aðdáendanna er erfitt að segja, en það 

mætti hugsa sér að svo sé. Sífellt birtast myndir af nýrri flík eða nýjum fylgihlut og fyrir þá 

sem vilja „tolla í tískunni“ veldur þetta e.t.v. pressu á að kaupa það heitasta hverju sinni. 

Eins mætti hugsa sér að hin mikla fjölbreytni skapi aukið svigrúm fyrir fólk að finna sér 

sinn eigin stíl og hafa þá úr miklu að moða í þeirri viðleitni. Þetta gerir kannski fólki kleift 

að sannfæra sjálft sig um að það sé í raun og veru í tísku ef einhver áhrifamikill 

samfélagsmiðill hefur á einhverjum tímapunkti birt myndir af einhverjum svipuðum stíl. 

Þannig er í raun mjög margt í tísku en ekki bara það sem birtist á síðum tímaritanna, því á 

einhverjum samfélagsmiðli er verið að boða tiltekinn stíl, a.m.k. tímabundið. 

Að þessu sögðu er við hæfi að kafa aðeins dýpra í nokkur atriði sem hér hefur verið snert á. 

Tímaritin og samfélagsmiðlanir – samvinna eða samkeppni? 

Hin hefðbundnu tímarit hafa vitaskuld fyrir löngu komið sér ágætlega fyrir á 

samfélagsmiðlunum með sínum eigin síðum á t.d. Facebook og Twitter. Þar má finna 

ábendingar og tilvísanir sem oftar en ekki eru til umfjöllunar í viðkomandi blaði hverju 

sinni. Hérna vinna tímaritin með samfélagsmiðlunum og reyna að halda lesendum sínum 

við efnið, þ.e. þeirra eigið efni á síðum blaðanna eða þeirri eigin vefsíðna. 



 
12 

Athyglin er samt ekki öll á tímaritunum eða þeirra síðum á samfélagsmiðlunum. Margir 

óháðir aðilar hafa vakið á sér mikla athygli á samfélagsmiðlunum, t.d. svokallaðir 

tískubloggarar. Síður eins og Pinterest eru líka mjög vinsælar hjá þeim sem vilja kynna sér 

það sem er „í tísku“ hverju sinni.  

Ekki er víst að þessir óháðu aðilar vinni beinlínis gegn hinum hefðbundnu tímaritum. Það 

má hugsa sér að markaðurinn sé einfaldlega að stækka – að í stað þess að fáir, dyggir 

lesendur tímarita séu þeir einu sem fylgjast með tískunni þá séu nú fleiri að gera það. Það 

er a.m.k. mitt mat. Hugsanlegt er að slíkt gæti komið sér vel fyrir þá sem selja fagmannlega 

umfjöllun um tísku og hönnun. Fjárhagslega er ekki víst að um fjandskap sé að ræða milli 

tímaritanna og samfélagsmiðlanna.   

Hvað varðar áhrif má einnig deila um áhrif samfélagsmiðlanna miðað við þau hjá 

tímaritunum. Á samfélagsmiðlunum er magn upplýsinga og mynda slíkt að fáir ná að 

fylgjast með nema brotabroti af því sem þar fer fram. Engu að síður eru nokkur nöfn sem 

skara fram úr. Til dæmis má nefna „raunveruleikastjörnuna“ Kylie Jenner (sjá viðauka). 

Hún var af einum álitsgjafa jafnvel talin vera áhrifameiri en sjálft Vogue-tímaritið vegna 

sölumáttar myndbirtinga hennar
6
. Kylie er með ört uppfærðar og vel sóttar síður á 

samfélagsmiðlunum og hefur byggt upp traust orðspor sem smekkvís en um leið 

framsækinn einstaklingur þegar kemur að tísku og útliti. Einstaklingar eins og hún eru 

e.t.v. ekki beinir keppinautar um viðskiptavini tímaritanna en tímaritin hljóta að hugsa sinn 

gang þegar kemur að framsetningu og innihaldi þegar einstaka stjörnur með snjallsíma 

þykja vera áhrifameiri en teymi fagmanna sem setur efni á glansandi pappír. 

Tengsl seljenda og neytenda 

Í rannsókn sinni á markaðsherferðum á lúxusvarningi á samfélagsmiðlum komast Kim og 

Ko að því að slíkar herferðir geta bætt tengsl seljenda og neytenda og hjálpað fyrirtækjum 

að mynda traustari bönd við kaupendur
7
. Þannig geta fyrirtæki aukið svokallað 

viðskiptavinavirði (e. consumer equity) eða þær tekjur sem hægt er að fá eða búast við frá 

traustum kaupendum yfir mörg ár. Þetta gæti t.d. lýst sér þannig að framleiðandi ákveðins 

lúxusvarnings sannfæri viðskiptavini sína í gegnum samfélagsmiðlana um að halda sig við 

ákveðin merki og tryggja sér þannig áframhaldandi viðskipti þeirra. 

                                                 
6
 „Is Kylie Jenner More Influential Than ‘Vogue’?,“ Styleblazer.com, sótt 27. október 2015, 

http://styleblazer.com/422778/is-kylie-jenner-more-influential-than-vogue/  
7
 Angella J. Kim og Eunju Ko, „Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical 

study of luxury fashion brand,“ Journal of Business Research 65 (2012): 1480–1486 

http://styleblazer.com/422778/is-kylie-jenner-more-influential-than-vogue/
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Ýmsar takmarkanir voru á þessari rannsókn, t.d. sú að hún var framkvæmd í Suður-Kóreu 

og ekki talin heimfæranleg á neytendur í vesturhluta heimsins að mati höfunda vegna þess 

hversu ört suður-kóreskir neytendur skipta frá merkjavöru til merkjavöru. Hugsunin er 

samt áhugaverð. Með því að opna á beinni tengsl við neytendur í gegnum 

samfélagsmiðlana má hugsa sér að neytendur finni fyrir ákveðnum vinskap við 

framleiðendur og haldi sig þannig við varning þeirra í meiri mæli en ef tengslin væru 

bundin við hefðbundnar auglýsingar (t.d. þær í tímaritum eða sjónvarpi).  

Michel Laroche o.fl. framkvæmdu rannsókn á venslum samfélagsmiðla og merkjahollustu 

(e. brand loyalty)
8
. Sú rannsókn fór einnig fram í Suður-Kóreu. Niðurstöður þeirra voru 

svipaðar og í rannsókn Kim og Ko, eða svohljóðandi í nokkuð snúnu máli: 

[B]rand communities established on social media have positive effects on 

customer/product, customer/brand, customer/company and customer/other 

customers relationships, which in turn have positive effects on brand trust, and trust 

has positive effects on brand loyalty. 

Í öðrum heimshluta – Tyrklandi – var framkvæmd rannsókn af svipuðu tagi og þær 

fyrrnefndu
9
. Kemur meðal annars fram í rannsókninni að Tyrkir eyða meiri tíma á netinu 

en t.d. Bretar, Frakkar og Bandaríkjamenn og fannst því rannsakendum að Tyrklandi væri 

kjörinn vettvangur fyrir rannsókn sína. Í stuttu máli var niðurstaðan sú að markaðssetning á 

samfélagsmiðlunum býður upp á marga möguleika sem hafa marktæk og mælanlega áhrif á 

merkjahollustu.  

Það er ekki óvarlegt að telja að úr því rannsóknir í ólíkum löndum eins og Suður-Kóreu og 

Tyrklandi komast að svipaðri niðurstöðu þá megi heimfæra þessar rannsóknir upp á fleiri 

lönd, jafnvel öll Vesturlönd. Markaðsmáttur samfélagsmiðlanna er mikill fyrir þá sem 

kunna að hagnýta sér hann og þegar kemur að tísku benda rannsóknir til að snjöll notkun 

samfélagsmiðlanna geti stuðlað að auknu viðskiptavinavirði og merkjahollustu.  

Netheimar og raunheimar: Óljós mörk 

Á það hefur verið bent að þótt markaðssetning á samfélagsmiðlunum sé vissulega orðin 

fyrirferðarmikil þá sé hún e.t.v. ekki með mikið vægi þegar kemur að raunverulegri sölu og 

umfjöllun miðað við t.d. samtöl fólks í raunheimum
10

. Vissulega hefur mikill fjöldi 

                                                 
8
 Michel Laroche, Mohammad Reza Habibi og Marie-Odile Richard, „To be or not to be in social media: 

How brand loyalty is affected by social media?“ International Journal of Information Management 33 (2013): 

76-82 
9
 Irem Eren Erdogmus og Mesut Cicek, „The impact of social media marketing on brand loyalty,“ Procedia - 

Social and Behavioral Sciences 58 (2012): 1353-1360 
10

 „Influencer marketing,“ Wikipedia.com  
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fyrirtækja sem sérhæfa sig í slíkri markaðssetningu orðið til á undanförnum árum og er það 

til merkis um að hér sé eftir einhverju að slægjast. Engu að síður getur verið varhugavert 

að ofmeta áhrif slíkrar markaðssetningar og auðvelt er að fá villandi upplýsingar með því 

einu að skoða fjölda deilinga á síðum eða fjölda „likes“ við tilteknar myndbirtingar eða 

auglýsingar.  

Fyrirbærið „click farms“ skal hér nefnt í því samhengi. Það felst í því að fyrirtæki borgi 

sérhæfðum aðilum til að setja mörg „likes“ við einhverja auglýsingu eða viðburð og gefa 

þannig ranga mynd af miklum vinsældum og útbreiðslu
11

.  

Alhæfingar um vinsældir byggðar á því sem fyrir augum blasir á samfélagsmiðlunum eru 

með öðrum orðum varhugaverðar, eða eins og kemur fram hjá Berthon o.fl.
12

:  

Fashion is a popular topic in social media; however, what constitutes fashion - that 

is, what is hot and what is not - varies widely from region to region. Consider high 

street fashion outlets in different parts of the world. An analysis of European social 

media reveals that while Zara and H&M are the two most blogged, tweeted, and 

discussed brands in all three countries, the Spanish are differentially obsessed by 

Benetton, the French by Promod, and the British by Mango. 

Það má því eiginlega segja að umfjöllun um tísku á samfélagsmiðunum sýni ekki alltaf 

rétta mynd af því sem í raun er í tísku.  

Ekki er heldur víst að það sem blasi við á samfélagsmiðlunum sé neitt í líkindum við 

raunverulegt, daglegt líf þeirra sem þar birtast á myndum. Fyrirtæki eru í auknum mæli 

byrjuð að nýta sér vinsældir þeirra vinsælustu á samfélagsmiðlunum með svokölluðum 

borguðum kynningum. Í þeim felst oft að fólk kemur fram í ákveðnum klæðnaði eða segist 

vera á leið á tiltekinn viðburð og fær fyrir það greiðslu. Dæmi eru um að einstaklingar þéni 

meira en lögfræðingar með slíkum kynningum.
13

  

 Það sem telur á endanum, að mínu mati, eru raunveruleg kaup á varningi eða þjónustu af 

neytendum og því gott að vera á varðbergi þegar eitthvað virðist vera að ná gríðarlegum 

vinsældum á samfélagsmiðlunum. Hérna gildir gamla, góða reglan að vera mátulega 

tortryggin(n) á það sem fyrir augum ber á samfélagsmiðlunum og láta hvorki góma sig af 

                                                 
11

 „Click farm,“ Wikipedia.com, sótt 11. október, 2015, https://en.wikipedia.org/wiki/Click_farm  
12

 Pierre R. Berthon, Leyland F. Pitt, Kirk Plangger and Daniel Shapiro, „Marketing meets Web 2.0, social 

media, and creative consumers: Implications for international marketing strategy,“ Business Horizons 55 

(2012): 261-271 
13

 Bianca London, „How much are YOUR Instagram posts worth? Users with 1,000 followers could net 

£4,160 a year by promoting brands (and anyone with 100,000 can earn more than a lawyer)“, 

Dailymail.co.uk, sótt 24. nóvember 2015 af http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3313864/How-

Instagram-posts-worth-Users-1-000-followers-net-4-160-year-promoting-brands-100-000-earn-lawyer.html  

https://en.wikipedia.org/wiki/Click_farm
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3313864/How-Instagram-posts-worth-Users-1-000-followers-net-4-160-year-promoting-brands-100-000-earn-lawyer.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3313864/How-Instagram-posts-worth-Users-1-000-followers-net-4-160-year-promoting-brands-100-000-earn-lawyer.html
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falskri markaðssetningu né glepjast af sviðsettum raunveruleika þótt auglýsingarnar taki á 

sig aðrar myndir. 

Afleiðingar fyrir markaðssetningu 

Á samfélagsmiðlunum eru það notendur sem hafa valdið en ekki fyrirtækin eða það er 

a.m.k. hugmyndin þótt fyrirtækin smeygi sér víða inn. Notendurnir eru þeir sem deila, 

skiptast á skoðunum, gagnrýna og hrósa. Fyrirtæki sem vilja nota samfélagsmiðlana til að 

kynna sig og vörur sínar þurfa að hafa þetta í huga. Að auki þarf að taka tillit til 

mismunandi hefða, menningar og viðhorfa í hinum ýmsu heimshornum. Berthon o.fl. ræða 

þetta flókna viðfangsefni og benda meðal annars á þetta
14

: 

From an international marketing strategy perspective, this means that firms cannot 

follow a one-size-fits-all or standardized approach when it comes to social media 

usage. A company will need to customize the social media aspects of its global 

marketing strategy to fit and accommodate national differences. 

Markaðssetning þarf með öðrum orðum að vera stíluð inn á ákveðna markhópa í ákveðnum 

löndum, heimshlutum eða menningarsvæðum ef hún á að bera árangur. Ekki er víst að það 

sama höfði til japanska neytandans og þess bandaríska þótt freistandi sé að halda að 

alþjóðavæðingin hafi máð út öll séreinkenni mismunandi heimshluta
15

. 

Enn um markaðssetningu á samfélagsmiðlunum 

Sú sem þetta skrifar þekkir vel til kynningarstarfsemi á samfélagsmiðlunum. Á Instagram 

er ég með um tæplega sautján þúsund fylgjendur en einnig er ég virk á Facebook, Twitter 

og Snapchat. Ég hef stundað kynningarstarfsemi á samfélagsmiðlunum fyrir fjöldan allan 

af vörumerkjum og fyrirtækjum, t.d. Zo-on og 66 gráður norður. Mér lék hugur á að vita 

hvort þessar kynningarherferðir hefðu skilað einhverjum árangri og hafði samband við 

markaðsstjóra Adidas á Íslandi. Hún tjáði mér að eftir eina vörukynningu mína hefði 

tiltekinn varningur selst upp á skömmum tíma. Almennt taldi hún sig sjá mikinn mun á 

sölu eftir kynningar á samfélagsmiðlunum, þar á meðal á mínum síðum
16

. Í sama streng tók 

annar viðmælandi minn – markaðsstjóri Zo-On – og sagði hann kynningar á 

samfélagsmiðlunum skila árangri
17

. 

                                                 
14

 Pierre R. Berthon o.fl., „Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: Implications for 

international marketing strategy“ 
15

 Pierre R. Berthon o.fl., „Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: Implications for 

international marketing strategy“ 
16

 Ragnheiður Birgisdóttir, markaðsstjóri Adidas, samtal 20. nóvember 2015 
17

 Ísak Halldórsson, markaðsstjóri Zo-On, samtal 7. desember 2015 
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Fyrir mitt leyti get ég sagt að ég kynni sjaldan varning eða þjónustu sem fellur ekki að 

mínum eigin smekk en þar með er ekki sagt að hið sama gildi um alla aðra sem stunda 

kynningarstarfssemi á samfélagsmiðlunum. Þó á ég erfitt með að ímynda mér að 

manneskja sem njóti mikilla vinsælda á samfélagsmiðlunum fyrir smekkvísi og stíl muni 

taka að sér kynningu á einhverju sem almennt fellur ekki að smekk viðkomandi og setji 

orðstír viðkomandi jafnvel í voða. Að þessu leyti er markaðssetningin því raunveruleg ef 

svo má að orði komast – hún endurspeglar smekk og lífsstíl manneskjunnar sem stendur 

fyrir kynningunni á samfélagssíðum sínum. 

Betri tíska eða verri? 

Eru áhrif samfélagsmiðlanna til hins góða eða til hins verra? Í grein ritstjórnar á vefsíðunni 

Highsnobiety.com kveður við heldur neikvæðan tón
18

. Niðurstaða þeirra greinar er frekar 

einhliða: 

It’s easy to argue that the advent of social media has provided a window of 

opportunity to plenty of creatives, who without the traditional education or network 

of somebodies would never have had the chance. The industry has been 

democratized. But if those people are determined, passionate and most importantly 

talented enough to bring their goods to the fashion forefront then they will find a 

way. Instead, everybody looks the same and believes they’re deserving of our 

attention, and more importantly – our likes. Fashion is now completely socially 

connected, but more disconnected than ever before. 

Rök höfunda eru fjölbreytt en snúast að einhverju leyti um að það séu hinir frægu sem 

njóta mestrar hylli á samfélagsmiðlunum (eins og gefur kannski að skilja) og aðrir telja sig 

hafa fengið glugga inn í daglegt líf þeirra sem sé þó ekki raunin. Við erum einfaldlega að 

láta selja okkur ákveðinn lífsstíl en undir öðrum formerkjum en áður og síður en svo af 

hinum raunverulega hæfileikaríku, og að almenningur sé jafnvel enn fjarlægari 

tískuheiminum en áður.  

Undir þetta er tekið víðar, t.d. í grein á Business of Fashion þar sem segir
19

: 

People have zero attention spans and all the good manners of Veruca Salt on a sugar 

rush. We want it all, and we want it now, and we want it free on the Internet. Maybe 

the fashion show format is redundant. It’s become a circus for so-called bloggers 

and B-list celebrities more than anything. 

Samfélagsmiðlarnir hafa með öðrum orðum þau áhrif að draga algjörlega úr athyglisgáfum 

okkar og rýra innihald þess sem fyrir augum ber. Ég túlka þennan boðskap þannig að 

                                                 
18

 „Has Social Media had a Positive Impact on the Fashion Industry?“ Highsnobiety.com, sótt 27. ágúst, 

2015, http://www.highsnobiety.com/2015/04/08/has-social-media-had-a-positive-impact-on-the-fashion-

industry/  
19

 Mark C. O'Flaherty, „Are Camera Phones Killing Fashion?,“ Businessoffashion.com, sótt 23. Október 

2015 af http://www.businessoffashion.com/articles/opinion/cameraphones-killing-fashion  
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hönnuðir þurfi ekki lengur að ganga í augun á kröfuhörðum neytendum. Þeir geta einbeitt 

sér að því að framleiða varning sem er ljósmyndaður í gríð og erg í lélegri birtu á 

myndavélum snjallsímanna og dreift um samfélagsmiðlana og vona að næg umfjöllun skili 

sér þannig í sölu. 

Áhrif á hönnun tískuhúsanna 

Að ætla sér að ná árangri með notkun samfélagsmiðlanna til að selja vöru eða þjónustu er 

ekki alltaf einfalt. Ekki er heldur víst að það séu þeir hæfileikaríkustu, t.d. á sviði 

hönnunar, sem eru útsjónarsamastir þegar kemur að markaðassetningu á netinu eða í 

samfélagsmiðlunum.  

Sé það svo að áhrif samfélagsmiðlanna séu ofmetin þá hafa tískusveiflur á þeim 

væntanlega ekki mikil áhrif á hönnun og þá síður á sölutölur. Tískuhúsin geta þá haldið 

sínu striki og treyst á hefðbundnari aðferðir til að kynna hönnun sína, t.d. tískusýningar og 

umfjöllun í tímaritum, auk orðsins á götunni ef svo má segja.  

Sé það hins vegar svo að áhrif samfélagsmiðlanna séu orðin mikil og að ákveðnir hönnuðir 

séu farnir að ná mjög góðum árangri í að nýta sér þau og eru að auki ekki þeir 

hæfileikaríkustu þá er hætt við að tískuhúsin þurfi að byrja aðlagast nýjum veruleika. 

Tískan fer þá að endurspegla það sem er talið væntanlegast til vinsælda á 

samfélagsmiðlunum í stað þess að nýta sér hæfileika þeirra hæfileikaríkustu. Þá er hætt við 

að neikvæð viðhorf í grein á Highsnobiety.com eigi við rök að styðjast: Tískan versnar í 

gæðum
20

.  

Það má líka hugsa sér að samfélagsmiðlanir bjóði upp á ákveðna gátt hæfileikaríkra 

einstaklinga til að koma hönnun sinni á framfæri og geta þeir sem kunna lítið til 

markaðssetningar þá ráðið fagmenn til þeirra starfa og vonað að eftir hæfileikunum sé 

tekið. Tískuhúsin geta þá reynt að fylgjast með því sem nær athygli og aðlagað hönnun 

sína að því og náð þannig að fanga það heitasta hverju sinni. Þetta á e.t.v. ekki við um 

hönnuði sem vilja skapa stílinn sjálfir en aðrir hönnuðir geta hérna fengið gríðarlegan 

innblástur frá öllum heimshornum og leyft honum að fljóta inn í eigin hönnun.  

Berthon et al. taka sterkt til orða þegar þeir segja
21

: 
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Technology has transformed the traditionally passive consumer into a major source 

of creative talent. For marketers, the tables are now turned, and there has been a 

shift in the relative locus of power from the firm to the consumer. 

Þótt hér sé talað um vensl markaðssetningar og neytenda má auðveldlega ímynda sér að 

vensl hönnuða og neytenda séu að sama skapi að breytast og að neytandinn, þ.e. hinn 

svokallaði skapandi neytandi, sé að ná yfirhöndinni. 

Áhrif á sjálfsmynd fólks 

Mikið efni er til um áhrif samfélagsmiðlanna á sjálfsálit fólks sem stundar þá mikið og 

mörg dæmi eru um stúlkur sem þróa með sér átraskanir eða sækjast í lýtaaðgerðir sem 

afleiðing þess
22

. Ef til vill er erfitt að tengja þetta beint við tískuheiminn en þó má hugsa 

sér að margir finni fyrir þrýstingi að vera alltaf í tísku á einn eða annan hátt og ef það 

reynist erfitt þá geti það haft neikvæð áhrif á sjálfsímynd viðkomandi. Tískuheimurinn 

getur orðið var við þessar tilhneigingar ef þetta kemur fram í aukinni sölu þar sem mikið 

kapp neytenda við að tolla í tískunni leiðir til aukinnar eyðslu í föt og tískutengdan 

varning. Erfitt er samt að finna rannsóknir sem sanna eða afsanna þá tilgátu.  

Á hinn bóginn getur þetta komið fram sem neikvæð hlið á tískuheiminum þar sem hann er 

tengdur við þetta kapphlaup brostinna sjálfsímynda við hið nýjasta á boðstólnum hverju 

sinni. Samfélagsmiðlanir og tískuheimurinn gætu orðið að blóraböggli og mætt gagnrýni, 

verðskuldaðri eða ekki. Ekki er skortur á slíkri gagnrýni á tískuheiminn sem er oft 

ásakaður um yfirborðskennd og útlitsdýrkun
23

.  

Erfitt er samt að neita því að afleiðingar hinna vaxandi áhrifa samfélagsmiðlanna á 

tískuheiminn geta verið neikvæðar, sérstaklega á þá sem nota samfélagsmiðlana mikið og 

leggja allt kapp á að fá sem flest „likes“. Ólíkt fyrirsætustörfum hjá tískublöðunum þá 

standa samfélagsmiðlarnir öllum opnir. Erfiðara er að gera greinarmun á „þeim“ og „mér“ 

á samfélagsmiðlunum þar sem allir sitja við sama borð hvað varðar aðgengi, ólíkt því sem 

gildir um tímaritin og þá sem þar birtast í nýjustu tísku. 
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Áhrif á orðstír fyrirtækja 

Í grein Jabez LeBret á Forbes.com bendir höfundur á eftirfarandi ísköldu staðreynd
24

: 

„Ironically, sometimes not participating on social media can be the moment when things 

go wrong.“ Þetta þurfa fyrirtæki að hafa í huga og eins hönnuðir og aðrir sem vilja vekja á 

sér jákvæða athygli. Höfundur bendir á að öll fyrirtæki þurfi a.m.k. að hafa hugmynd um 

það hvernig þau koma fyrir sjónir á samfélagsmiðlunum. Þetta má heimfæra á 

tískuheiminn sem er mikið til umfjöllunar á samfélagsmiðlunum. 

  

                                                 
24
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Niðurlag 

Hér hefur verið farið um víðan völl í viðleitni til að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða 

afleiðingar – neikvæðar og jákvæðar – hafa aukin áhrif samfélagsmiðla á tískuheiminn? 

Áhrif á tískuheiminn voru rædd almennt með sérstaka áherslu á fatahönnun og athyglinni 

síðan beint að áhrifum samfélagsmiðlanna. Afleiðingar þeirra áhrifa voru þar næst rædd frá 

ýmsum sjónarhornum. 

Ekki er um að ræða að eitthvað eitt svar komi fram. Þetta er að mörgu leyti flókið efni og 

e.t.v. umdeilt. Neikvæðar hliðar finnast, svo sem að athyglin á samfélagsmiðlunum sé að 

verðlauna hönnuði sem kunna að markaðssetja sig þar frekar en þeim hæfileikaríku sem 

tekst að fanga athygli stóru tímaritanna og tískuhúsanna eða neytenda með góðri hönnun. 

Einnig má velta fyrir sér áhrifunum á sjálfsímynd fólks sem stundar samfélagsmiðlana stíft 

og finnst því þurfa að vekja stanslaust á sér athygli. Einnig má nefna að mörk 

markaðssetningar og raunverulegrar tísku geta orðið óskýrari – þótt eitthvað taki mikið 

rými á samfélagsmiðlunum er ekki víst að það sé í raun það sem höfðar til flestra.  

Hitt er samt staðreynd að áhrif samfélagsmiðlanna eru mikil og ólíklegt að þau séu að dala 

nema síður sé að mínu mati og í ljósi þess sem hér hefur komið fram. Hönnuðir þurfa að 

hafa þetta í huga ef þeir ætla að ná árangri. Samfélagsmiðlarnir bjóða upp á víða gátt til að 

koma sér á framfæri og bjóða upp á valkost við umfjöllun stærri fjölmiðla og þátttöku í 

stórum viðburðum, t.d. stórum tískusýningum. Dæmi eru um að myndbirting á 

samfélagsmiðlum þekktra einstaklinga sé talin áhrifameiri og betra sölutæki en umfjöllun í 

þekktum tímaritum (eins og dæmið með Kylie Jenner sýnir). Mér virðist sem veldi stóru 

tímaritanna og tískuhúsanna sem þau fylgjast með sé byrjað að dala og að í staðinn sé 

komin notenda- og neytendaknúin bylting snjallsíma og samfélagsmiðla.  

Á samfélagsmiðlunum komast hönnuðir og neytendur oft í (stafræna) snertingu við hvorn 

annan á beinni hátt en gildir um ritstjórnir og lesendur tímarita. Neytendur geta látið í ljós 

skoðun sína á fljótlegan og aðgengilegan hátt og hönnuðir sem vilja ná árangri verða að 

bregðast við því. Valdajafnvægi hönnuða og fyrirtækja annars vegar og neytenda hins 

vegar gæti verið að riðlast svo máli skiptir.  

Afleiðingar aukinna áhrifa samfélagsmiðla á tískuheiminn eru margslungnar og ekki eru 

allir á einu máli um ágæti þeirra. Það má færa rök fyrir því að um nokkurs konar byltingu 
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sé að ræða eins og raunar er fullyrt víða
25

, og gildir hún vissulega um margt annað en 

tískuheiminn líka. Samfélagsmiðlarnir eru óvæginn vettvangur gagnrýni en einnig 

kjörlendi fyrir fólk til að deila skoðunum sínum – jákvæðum og neikvæðum – um hvað 

sem er. Myndir, skoðanir og fréttir geta farið sem eldur um sinu um samfélagsmiðlana. 

Fyrirtæki eiga erfitt með að stöðva umtal um sig ef eitthvað fer fyrir brjóstið á neytendum 

sem um leið eru notendur samfélagsmiðlanna. Hönnuður getur kvatt feril sinn eða séð hann 

rísa til skýjanna á örskömmum tíma ef þannig liggur á notendum samfélagsmiðlanna. 

Samfélagsmiðlarnir hafa nánast sitt eigið líf og hraðinn á samskiptunum þar er gríðarlegur 

samanborinn við tiltölulega strjála útgáfu tímarita og jafnvel dagblaða.  

Fyrir hönnuðinn er mikilvægt að gera sér grein fyrir þessu. Ætli hann sér að ná árangri með 

notkun samfélagsmiðlanna þarf hann að passa sig á framsetningu hönnunar sinnar og 

nálgun í markaðssetningu. Áherslan á gæði og frágang varnings má ekki minnka því 

gæðastjórnun samfélagsmiðlanna (ef svo má segja) er mjög öflug og kemur fljótlega auga 

á misræmi milli framsetningar og raunveruleikans.  

Samfélagsmiðlarnir gætu virkað huglægt á suma neytendur sem síður marktækur og ekki 

eins virðingarverður vettvangur fyrir umfjöllun miðað við þá í sérstökum tískutímaritum 

eða tískudálkum dagblaða. Þetta þarf hönnuður einnig að hafa í huga, en þó hlýtur þetta að 

velta mikið á markhópnum sem reynt er að höfða til. Gagnrýnendur hafa sumir hverjir bent 

á að það sem fær athygli á samfélagsmiðlunum eru þeir sem kunna að koma sér á framfæri 

þar frekar en þeir hæfileikaríkustu á sviði hönnunar.  

Á heildina litið lít ég á afleiðingar aukinna áhrifa samfélagsmiðla á tískuheiminn sem 

fyrirbæri sem ber að fagna. Neytandinn og hönnuðurinn komast í beinna samband en áður 

og litlir hönnuðir fá hér vettvang til að reyna koma sér í framfæri með útsjónarsemi og 

frumleika. Um leið ber að gera sér grein fyrir að þar sem magn efnis er mikið, eins og 

gildir um samfélagsmiðlana, þá þarf oft að leggja mikið á sig til að fá athygli. Einnig þarf 

að gera sér grein fyrir að ekki er varið í allt framboðið sem stendur neytendum til boða 

jafnvel þótt það sé vel auglýst eða sé komið áleiðis á áberandi hátt. 

Við lifum á spennandi tímum þar sem gömul veldi falla hraðar en nokkru sinni og nýjar 

stjörnur skjótast hraðar upp á himininn en hægt var að ímynda sér áður fyrr. Með réttu 

hugarfari og nálgun er hægt að sjá mörg tækifæri í þessari þróun.  
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Viðauki: Dæmi af nokkrum tískumiðuðum samfélagsmiðlun 
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Frá Instagram-síðu Kylie Jenner 

 

 

  



 
26 
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