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Útdráttur 

Streetwear er tískufyrirbrigði sem hefur notið aukinna vinsælda undanfarin ár um allan 

heim. Í þessari ritgerð verður ljósi varpað á streetwear senuna á Íslandi í dag, þau áhrif sem 

tískufyrirbrigðið hefur haft á fatatísku og menningu hér á landi. Í ritgerðinni verður notast 

við enska orðið streetwear þar sem íslenska orðið götutíska, sem oft hefur verið notað yfir 

fyrirbærið, er of víðfemt til þess að hægt verði að nota það í þessu samhengi. Fjallað verður 

um íslensku senuna í tengslum við senuna erlendis, uppruna hennar og áhrif. Tilkoma 

stafrænna miðla hefur óneitanlega haft mikil áhrif á útbreiðslu tísku og tískustrauma. Við 

lifum á tímum áhrifavalda og markaðssetning og umfjöllun um tísku hefur færst frá 

prentuðum miðlum yfir á stafræna miðla, til dæmis samfélagsmiðla eins og Instagram, þar 

sem fyrirmyndir úr tónlist og tísku eru áberandi. Unnin voru viðtöl, samkvæmt eigindlegri 

aðferðafræði, við Íslendinga sem hafa áhrif og völd innan senunnar hér á landi.  
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Inngangur  

Fötin sem við veljum að klæðast segja ákveðna sögu um okkur sjálf, það er það fyrsta sem 

annað fólk sér. Ástæður fyrir fatavali geta verið af ýmsum toga; til dæmis að skapa ákveðna 

tilfinningu, til þess að falla inn í hóp eða fylgja fyrirmyndum sem eru áhrifamiklar í tísku, 

tónlist, menningu og listum. 

Á undanförnum árum hefur streetwear fatastíllinn og sú tíska og menning sem 

stílnum fylgir verið áberandi meðal ungmenna á Íslandi.1 Streetwear er fyrirbæri sem hefur 

verið til í rúm 40 ár og á uppruna sinn að rekja til Bandaríkjanna. Götutíska er íslenskt orð 

sem hefur oft verið notað yfir fyrirbærið en undirritaðri finnst það ekki ná algjörlega að 

skilgreina enska orðið streetwear nógu vel í því samhengi sem hér verður rætt. Götutíska 

nær yfir allar þær stefnur og stíla sem sjást á götum úti, streetwear er hins vegar ákveðin 

tískustefna og mun ég því nota það orð hér eftir. Með „street“ er verið að vísa í götur 

fátækrahverfa í borgum á borð við New York og Los Angeles, þar sem meirihluti íbúa var 

dökkur á hörund.2 En streetwear menningarheimurinn á einmitt upptök sín í fátækrahverfum 

New York borgar í Bandaríkjunum.  

Á litlu landi eins og Íslandi er auðvelt að koma auga á hvað er í tísku hverju sinni og 

vegna smæðar samfélagsins eru áhrifin ákaflega sýnileg. Auðvelt er að vera fylgjandi 

tískustefnu án þess að vita hvaðan uppruni hennar kemur. Tæknivæddur heimur nútímans 

hefur áhrif á að stefnur og strauma tískunnar breytast og breiðast út hraðar en nokkurn tíma 

fyrr.3 Íslensk tíska verður fyrir miklum áhrifum frá erlendum fyrirmyndum og áhrifavöldum. 

Við lifum á tímum áhrifavalda og áhrifin koma alls staðar að úr heiminum.  

Tilgangur þessarar ritgerðar er að svara spurningunni; hvernig birtist streetwear 

okkur á Íslandi og hvaðan koma áhrifin? Ég mun í senn að varpa ljósi á tilvist og áhrif 

streetwear hér á landi og í útlöndum sem og varpa ljósi á sérstök einkenni streetwear 

markaðarins og þar á meðal hina sérstæðu markaðssetningu sem á sér stað um heim allan nú 

á tímum samfélagsmiðla sem drottnandi markaðsafl. Ísland er undir beinum áhrifum frá 

 
1 Sindri Snær Jensson, 2020. 
2 Enrique Menendez og Axel Nitschke, Streetwear impact report, 2019, Hypebeast limited, Sótt 20. október 
2020, https://strategyand.hypebeast.com/streetwear-report-history-definition 
3Agnès Racomora, „Personal Fashion Blogs: Screens and Mirrors in Digital Self-portraits,“ Fashion Theory 
15, nr 4 (2011): 407-424, sótt 20. október 2020. DOI: 10.2752/175174111X13115179149794 
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erlendum fyrirmyndum, bæði í gegnum samtal og netheima og mun ég því tengja 

birtingarmynd streetwear á Íslandi við senuna erlendis. Stefnan hefur aðlagast íslenskum 

markaði og menningu, ég mun fjalla um hvernig hún birtist okkur í íslensku samfélagi í dag. 

Til þess að afla mér upplýsinga um senuna á Íslandi tók ég viðtöl við Íslendinga sem hafa 

áhrif og völd innan senunnar. Viðtölin gáfu góða innsýn inn í menningarheim streetwear á 

Íslandi sem verður sífellt meira áberandi hjá ungu fólki í dag. 
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1. Hvað er streetwear? 

1.1 Skilgreining  
Streetwear er skilgreint samkvæmt orðabók sem hversdagslegur klæðnaður sem einkum 

yngra fólk ýmissa menningarkima (e. subculture) klæðist. 4  Þeir menningarkimar sem 

yfirleitt eru tengdir við streetwear eru hip-hop-, graffiti- og hjólabrettahópar. Streetwear 

fatastíllinn er gjarnan samansettur af strigaskóm, stuttermabolum, gallabuxum, hettupeysum 

og fleira í þeim dúr.5 Streetwear á uppruna sinn að rekja til hiphop- og hjólabrettahópa í 

Kaliforníu og New York á níunda áratug síðustu aldar. Streetwear senan varð á svipuðum 

tíma mjög stór í Japan og áhrifin þaðan hafa haft mikil áhrif á þróun senunnar.6 Líkt og aðrar 

stórar tískubylgjur dreifðust áhrifin fljótt til helstu stórborga um allan heim. Streetwear skar 

sig þá úr frá öðrum tískubylgjum og þá sérstaklega vegna þess að nýjar vörur komu á 

markaðinn vikulega og þá í minna upplagi en áður þekktist. Á þann hátt skapaðist mikil 

eftirspurn eftir vörunni einmitt vegna þess að hún kom út í takmörkuðu upplagi. Vikulegu 

útgáfurnar urðu að samfélagslegum viðburðum þar sem ungmenni með svipuð áhugamál 

komu saman til að verða sér út um vöruna. Þessir viðburðir urðu svo að föstum lið í 

streetwear menningunni. 7  Streetwear er því ekki bara tískubylgja heldur sérstakur 

menningarheimur og stemningin sem hefur myndast í kringum streetwear á ekki einungis 

við um fötin heldur teygir sig inn í listir, íþróttir og ekki síst tónlist.  

Að gefa út nýjar vörur vikulega gerir neytandanum kleift að hafa bein áhrif á það 

hvað er „inn“ (e. in), hönnuðurinn fær bein áhrif frá stílnum á götunni og fólkinu sjálfu. 

Hönnuðurinn færist nær neytandanum eða viðskiptavininum þegar tengslin á milli þeirra 

verða nánari. Í hinu hefðbundna tískufyrirtæki hafa skoðanir ákveðinna einstaklinga innan 

tískuheimsins, svo sem virt tískutímarit og ritstjórar, áhrif á það hvað er flott (e. in) og hvað 

ekki. Streetwear hefur brotið ákveðinn ramma og skoðanir virtra tískuleiðtoga hafa minni 

áhrif og skoðanir almennings hafa fengið meira vægi. 

 
4„Definition of Streetwear,“ Lexico Dictionaries, Sótt 11. september 2020, 
https://www.lexico.com/definition/streetwear. 
5Enrique Menendez og Axel Nitschke, Streetwear impact report. 
6Tiffany Godoy, Tokyo Street Style Fashion in Harajuku, bls 166. 
7Haley Sengsavanh, „The history of streetwear and its growing impact on fashion,“ Micro macro magazine. 
16. maí 2019, sótt 20. september 2020, https://www.micromacromag.com/fashionblog/2019/5/16/the-history-
of-streetwear-and-its-growing-impact-on-fashion. 
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1.2 Samstarf  
Samstarf (e. collaboration) skipar stóran sess í streetwear menningunni. Samstarf er þegar 

tveir eða fleiri ólíkir aðilar koma saman og vinna að gerð vöru og setja hana á markað í 

samstarfi við hvorn annan. Samstarf er yfirleitt einstakt og er einungis gefið út einu sinni, 

það verður til þess að þessar ákveðnu vörur verða ákaflega eftirsóknarverðar. Samstarf er 

því veigamikill þáttur í streetwear menningunni, það tengir saman tvo mismunandi 

neytenda- og samfélagshópa. Fjölmargar frumlegustu hugmyndirnar og mesta nýsköpunin í 

streetwear heiminum hefur sprottið upp í gegnum samstarf.8 Samstarf hefur alltaf verið hluti 

af streetwear senunni og verður æ vinsælla. Samstarf er meira en bara varan, samstarf tengir 

saman nýja listamenn og hönnuði sem þá kynnast ólíkum samfélagshópum. Sumt samstarf 

verður til þess að hönnun verði aðgengilegri fyrir fólk sem annars hefði mögulega ekki 

tækifæri til þess að nálgast hönnunina. Samvinnan getur verið óvænt og haft svokölluð 

„shock value“ sem æsir neytendann og honum bregður í brún.9 Samstarf milli streetwear 

merkisins Supreme og hátískuhússins Louis Vuitton, sem kom út árið 2017, vakti til að 

mynda mikla undrun.10  Að virt hátískuhús eins og Louis Vuitton skyldi gefa út línu í 

samstarfi við streetwear merki var ekki eitthvað sem fólk hafði séð áður. Línan vakti strax 

gríðarlega mikla athygli og er talið vera eitt þekktasta samstarf tískuheimsins á undanförnum 

árum. Línan seldist upp nánast samstundis en hefur verið sérlega vinsæl á endursölu 

markaðnum  síðan hún kom út en þar eru vörurnar seldar á uppsprengdu verði vegna þess að 

varan er afar sjaldgæf.11 

 

 

 
8Nicholas Bailey, „Streetwear collaborations - the necessity, the over-saturation and more,“ Medium, 12. jan 
2020, Sótt 21. september 2020, https://medium.com/@njbailey/streetwear-collaborations-the-necessity-the-
over-saturation-and-more-779aa33a7f98. 
9Enrique Menendez og Axel Nitschke, Streetwear impact report. 
10Alex Rakestraw, „These were the biggest collaborations of the decade,“ Highsnobiety, desember 2020, sótt 
5. október 2020, https://www.highsnobiety.com/p/collaborations-decade/. 
11Jake Woolf, „Supreme x Louis Vuitton is real and here‘s what you need to know,“ GQ. 19. janúar 2019, 
sótt 5. október 2020, https://www.gq.com/story/supreme-louis-vuitton-collaboration-2017. 
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Mynd 1: Samstarf Louis Vuitton og Supreme 

 

1.3 Endursala 
Þegar vara eftir vinsæla hönnuði eða merki er gefin út í takmörkuðu upplagi verður mikið 

umtal og spenningur fyrir vörunni meðal streetwear unnenda (e. hype) og þannig verður 

varan eftirsóknarverð. Í beinu framhaldi af þessari markaðssetningu verður til hugtakið 

endursala (e. resell) sem nú er þekkt hugtak innan streetwear senunnar. Endursala er þegar 

vara er keypt af framleiðslufyrirtæki eða söluaðila og er svo seld öðrum með hagnaði. 

Endursala getur verið atvinna bæði einstaklinga og fyrirtækja sem kaupa vörur með því eina 

markmiði að endurselja þær. Endursala fer fram á ýmsum miðlum og til eru sölusíður þar 

sem notendur geta selt vörur sínar og sölusíðan fær ákveðna prósentu af hagnaðinum. Einnig 

eru til endursölu síður á samfélagsmiðlum þar sem einstaklingar selja án afskipta þriðja 

aðila.12 Til þess að eignast einstaka og eftirsótta vöru þarf neytandinn að leggja á sig þó 

nokkra vinnu. Þetta er ekki eins og að ganga bara inn í einhverja búð og kaupa skó, þú þarft 

að gera rannsókn á því hvar þessir skór fást, hvenær þeir eru seldir og svo framvegis. 

Streetwear snýst ekki bara um fötin heldur líka um menninguna í kringum þau. Þannig 

hafa myndast hópar af fólki sem hafa sama áhugamál og svipaðar skoðanir. Streetwear 

stíllinn sjálfur sést nánast allstaðar í dag. Nýlega hefur streetwear teygt anga sína í auknum 

mæli inn á hátískumarkaðinn. Þú getur farið í stærstu hátískuhús í heiminum í dag eins og 

t.d. Louis Vuitton eða í helstu hraðtískuhús í heiminum eins og H&M og fundið streetwear 

 
12Enrique Menendez og Axel Nitschke, Streetwear impact report. 
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stílinn. Hann er óumflýjanlegur.13 Vinsældir streetwear hafa aukist gríðarlega og undanfarin 

ár hefur streetwear sést mikið á tískupöllum víða um heim. Stór tískuhús á borð við Gucci, 

Louis Vuitton og Balenciaga fóru að horfa til streetwear senunnar og innleiddu hana inn í 

sín merki. Viðskiptavinirnir eru stöðugt að verða yngri og stóru tískuhúsin bregðast við og 

sjá sér færi á að skapa ný tækifæri með nýjum hópi viðskiptavina en streetwear hefur nú 

fangað athygli ungmenna um allan heim.14  

  

 
13Alec Leach, „Streetwear is mainstream now: get over it,“ Highsnobiety, 2017, sótt 8. október 2020. 
https://www.highsnobiety.com/p/streetwear-brands/. 
14Haley Sengsavanh, „The history of streetwear and its growing impact on fashion.“  
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2. Senan á Íslandi  

2.1 Viðtöl 
Mikil aukning hefur verið undanfarin ár á sýnileika og vinsældum streetwear á Íslandi. 

Streetwear menning á Íslandi er þó tiltölulega nýtt fyrirbæri og því ekki til mikið af 

aðgengilegum upplýsingum um senuna hér á landi. Við lifum á tímum áhrifavalda og 

samfélagsmiðla og oft er erfitt er að greina á milli hver hefur áhrif á hvað. Með það að 

markmiði að kafa dýpra inn í streetwear senuna á Íslandi þótti mér mikilvægt að fá 

sjónarhorn þeirra sem eru hluti af senunni, þau sem hafa hin umtöluðu áhrif og völd. Til þess 

að afla mér upplýsinga studdist ég við eigindlega aðferðafræði þar sem markmið mitt var að 

dýpka skilning á ákveðnum menningarhópi, það er að segja þeirra sem aðhyllast streetwear 

senuna sem er þá bæði fatnaðurinn og sú menning sem tengist tískufyrirbrigðinu streetwear. 

Þegar eigindlegri aðferðafræði er beitt er lögð áhersla á að einstaklingurinn sem spurður er 

segi frá sínu sjónarmiði og skoðunum. Einnig að afla upplýsinga um bæði þá merkingu og 

þann skilning sem einstaklingurinn leggur í aðstæður sínar, upplifun og reynslu.15 Fimm 

einstaklingar urðu fyrir valinu til að taka þátt í verkefninu og hafa þau öll sterka tengingu 

við streetwear senuna á Íslandi í dag. Ég hafði samband við þau í gegnum 

samfélagsmiðlaforritið Instagram og vegna aðstæðna í þjóðfélaginu í dag bauð ég þeim upp 

á þann valmöguleika að taka viðtalið við þau í gegnum fjarskipta forritið Facetime eða að fá 

sendann spurningalista. Allir viðmælendurnir völdu að fá sendan spurningalista. 

Viðmælendur voru: 

• Sindri Snær Jensson, 34 ára, stofnandi Húrra Reykjavík.  

• Irena Sveinsdóttir, 26 ára, verslunarstjóri Húrra Reykjavík. 

• Kristjana Sæunn Ólafsdóttir, 29 ára, stílisti.  

• Arnar Leó Ágústsson, 25 ára, stofnandi Reykjavík Roses og CNTMP store.  

• Guðjón Geir Geirsson, 26 ára, stofnandi Inklaw Clothing.  

Viðmælendurnir eiga það allir sameiginlegt að vera virkir þátttakendur í streetwear 

senunni í dag. Þrír viðmælandanna hafa stofnað sín eigin fyrirtæki sem öll hafa sett mark sitt 

á sögu streetwear á Íslandi. Húrra Reykjavík er fataverslun sem opnuð var haustið 2014 á 

Hverfisgötu, stofnuð af Sindra Snæ Jenssyni og Jóni Davíð Davíðssyni. Húrra er 

brautryðjandi varðandi vöruúrval á streetwear á Íslandi en Húrra leggur ríka áherslu á að 

 
15„Aðferðir,“ Háskóli Íslands félagsvísindastofnun, síðast uppfært 17. september 2014, sótt 26. október 2020. 
https://fel.hi.is/adferdir. 
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selja vörur og vörumerki sem leggja mikið  upp úr hönnun, gæðum og 

umhverfissjónarmiðum. Húrra býður til dæmis upp á þekkt vörumerki sem hafa ekki sést 

áður í íslenskum verslunum.16  

Reykjavík Roses er íslenskt fatamerki stofnað af Arnari Leó og Sturlu Snæ en þeir ásamt 

Konráði Loga og Hlyni James hanna flíkurnar og eru jafnframt eigendur merkisins. Fyrsta 

lína merkisins kom út árið 2016 og seldist upp á mettíma.17 Arnar Leó og Hlynur opnuðu 

búðina CNTMP store á Laugavegi í kjölfarið eða árið 2019. Verslunin býður bæði upp á 

íslensk og erlend fatamerki. Í dag er verslunin einungis vefverslun.18  

Árið 2014 stofnuðu þeir Guðjón Geir Geirsson og Róbert Ómar Elmarsson Inklaw 

clothing. Merkið er skilgreint sem karlmanns street merki og selja þeir einungis sína eigin 

hönnun. Hönnun þeirra vakti fljólega mikla athygli bæði erlendis og hérlendis, en meðal 

annars hefur söngvarinn Justin Bieber sést klæðast merkinu.19 

Í ritgerðinni mun ég styðjast við viðtölin sem heimildir um senuna á Íslandi og setja þau 

í samhengi við senuna erlendis. Ísland er alltaf aðeins á eftir erlendum tískustraumum, 

yfirleitt þarf eitthvað að vera orðið vinsælt í útlöndum til þess að það verði vinsælt hér.20 

 
16Steingrímur Eyjólfson, „Húrra setur sterkan svip á miðbæ Reykjavíkur,“ Morgunblaðið, 10. ágúst 2018, 
sótt 26. október 2020. 
https://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2018/08/10/hurra_setur_sterkan_svip_a_midbae_reykjavikur/ 
17Stefán Árni Pálsson, „Sjáðu nýju línu Reykjavík Roses,“ Vísir, 31. maí 2017, sótt 26. október 2020. 
https://www.visir.is/g/2017681492d. 
18Ásta Eir Árnadóttir, „Draumar og dugnaður koma manni langt,“ Vísir, 6. júní 2019, sótt 26. október 2020. 
https://www.visir.is/g/20191404751d. 
19„Flott íslensk hönnun fyrir karlmenn,“ Dagblaðið Vísir 40, 12. tölublað (2018): 40, sótt 26. október 2020, 
https://timarit.is/page/6935205 
20Guðjón Geir Geirsson, 2020.  

Mynd 2: Justin Bieber í bol frá Inklaw. Mynd 3:Cntmp store auglýsir Reykjavík Roses á Instagram. 
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Óhætt er að segja að streetwear hefur aðlagast íslenskum markaði og menningu, en áhrifin 

frá erlendum fyrirmyndum eru augljós. 

2.2 Tæknivæðing 
Á undanförnum árum hefur streetwear svo verið í vægast sagt stórsókn á 
heimsvísu og má vel merkja áhrifin hér á Íslandi21 

 

Síðustu 10 ár, 2010-2020, hafa verið kölluð ár streetwear í heiminum. Streetwear hefur farið 

úr því að vera bundið við jaðarhópa og í það að verða meginstraumur í tísku ungmenna í 

hinum vestræn heimi og víðar.22 Margir þættir hafa haft áhrif á þá breytingu en tilkoma 

stafrænna miðla hefur óneitanlega spilað stærstan þátt í útbreiðslu á tísku og 

tískustraumum. 23  Með tæknivæðingu alheimsins og tilkomu stafrænna miðla opnaðist 

gríðarlegt aðgengi að vörum. Fyrir komu internetsins og netverslana þurftir þú að fljúga til 

Tokyo, New York eða London til þess að geta nælt þér í nettustu skóna eða svölustu flíkina. 

Google var ekki til og til þess að vera meðvitaður um nýjustu tísku neyddist þú til þess að 

leggja á þig mikla vinnu til þess að því að finna út úr því hvaða skór þetta voru sem voru 

framan á heitustu plötuumslögunum og hvar þú gætir fundið þá.24 Til þess að vita hvað var 

heitast á hverjum tíma þurftir þú annað hvort að búa í stórborg og fylgjast með í hverju fólk 

var eða fylgjast með prentmiðlum sem voru oft mánuði eða tveimur eftir á. Í dag getur þú 

verið staddur hvar sem er í heiminum og verslað streetwear. Með aukinni netverslun hefur 

orðið mikið stökk á Íslandi hvað varðar tísku þar sem það er orðið mun auðveldara að nálgast 

fötin sem þig langar í.25 Þú þarft ekki að búa í eða ferðast til helstu stórborga heims til þess 

að næla þér í nýjustu peysuna. Þú færð upplýsingar beint í gegnum símann hvað er flottast 

og nýjast og hvar þú getur nálgast það. 

Netverslanir eru ekki eina nýjungin sem fylgdi tæknivæðingu alheimsins heldur líka 

samfélagsmiðlar. Samfélagsmiðlar hafa haft gríðarleg áhrif þegar kemur að tísku. Hraðinn 

er orðinn gígantískur, trend koma og fara hraðar en nokkru sinni áður. 26  Flestir 

viðmælendanna töldu Instagram vera þann stað þar sem íslenskir streetwearunnendur fái 

 
21Sindri Snær Jensson, 2020. 
22Enrique Menendez og Axel Nitschke, Streetwear impact report. 
23Etienne Musonera, „Instagram a photo sharing application,“ Journal of the International Academy for Case 
Studies 24, nr 4 (2018): bls 2, sótt 5. nóvember 2020. https://www.abacademies.org/articles/Instagram-a-
photo-sharing-application-1532-5822-24-4-139.pdf. 
24Sneaker Freaker International, The Ultimate Sneaker Book (Italía: Taschen, 2018), bls 4. 
25 Guðjón Geir Geirsson, 2020.  
26Alec Leach, „Streetwear is mainstream now: get over it.“ 
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einna helst innblástur. Arnar segir til dæmis „þú finnur allt á til dæmis Instagram, hver 

klæðist hverju og hvaða flíkur frá ákveðnum merkjum eru væntanlegar. Markaðssetning 

streetwear vörumerkja gengur best á samfélagsmiðlum.“27  

2.3 Instagram 
Instagram er einn vinsælasti samfélagsmiðill í heimi og hefur verið ríkjandi samfélagsmiðill 

tískuheimsins undanfarin ár.28 Miðillinn hóf göngu sína árið 2010 og vinsældirnar aukast 

hratt, í dag nota billjón notenda Instagram mánaðarlega.29  Instagram er miðill þar sem 

notandinn er með sína eigin síðu og deilir myndum af sér, þar deilir til dæmis tískuunnandi 

myndum af stílnum sínum. Aðrir geta svo fylgt síðunni og þannig safnað sínum áhugamálum 

saman á einn stað. Undir hverja mynd er hægt að setja myllumerki til þess að merkja 

myndina, undir myllumerkinu #streetwear eru 44,3 milljón myndir.30 Tíska er óneitanlega 

mjög sjónræn og er að miklu leyti háð myndrænum upplýsingum. Með tilkomu nýrra 

tískumiðla, eins og Instagram, hefur tískuheimurinn opnast fyrir almenningi í áður óþekktum 

mæli.31 Miðillinn er ókeypis og fyrir alla og hefur þar af leiðandi dregið til sín fólk allstaðar 

að. Fyrir tíma Instagram voru til sérstakir streetwear miðlar og tímarit en það gerði það að 

verkum að ef þú varst ekki að leita sérstaklega að einhverju streetwear tengdu þá lentir þú 

ekki óvart inn á miðlinum en það eru engin landamæri á internetinu í dag, þú getur 

auðveldlega rambað inn á síður sem þú hefur ekki leitað sérstaklega að. Þetta er meðal annars 

stór ástæða aukinna vinsælda streetwear í heiminum í dag.32 Opið aðgengi almennings að 

tískumiðli sem þessum hefur oft verið talið stuðla að lýðræðisvæðingu og alþjóðavæðingu 

markaðarins.33 Viðskiptavinurinn hefur meira að segja, hefur áhrif og er tengdur beint inn í 

heiminn. 

Notendur miðilsins eru með mismikinn fjölda fylgjenda, þegar notandi er kominn 

með töluvert magn fylgjenda getur viðkomandi talist vera áhrifavaldur. 34  Samkvæmt 

 
27Arnar Leó Ágústsson, 2020. 
28Etienne Musonera, „Instagram a photo sharing application,“ bls. 1. 
29„About us,“ Instagram, sótt 26. október 2020. https://about.instagram.com/about-us 
30 „#streetwear,“ Instagram, Sótt 28. nóvember, 2018. https://www.instagram.com/explore/tags/streetwear/. 
31Agnès Racomora, „Personal Fashion Blogs: Screens and Mirrors in Digital Self-portraits.“ 
32Enrique Menendez og Axel Nitschke, Streetwear impact report. 
33David Yi, „Streetwear Sees Major Comeback,” WWD: Women’s Wear Daily 208, nr. 22 (júlí 2014):bls.1. 
Sótt 29, október 2020. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=97402821&site=ehost-live. 
34Karen de Perthuis og Rosie Findlay, „How Fashion Travels: The Fashionable Ideal in the Age of 
Instagram,“ Fashion Theory 23, nr 2 (2019):1-24, sótt 20. október 2020. DOI: 
10.1080/1362704X.2019.1567062 
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orðabókum er áhrifavaldur sá sem hefur áhrif á eða breytir því hvernig annað fólk hagar 

sér.35 Áhrifavaldar hafa mismunandi bakgrunn, þeir geta verið fyrirfram frægir einstaklingar 

eins og söngvarar, leikarar, íþróttafólk en þeir geta líka hafa verið algjörlega óþekktir fyrir 

og ræktað svo fylgi sitt á síðunni sinni frá grunni. Ísland er mjög nettengd þjóð, 97% allra 

Íslendinga eru nettengdir og 40% landsmanna sem eru 18 ára og eldri eru með Instagram.36 

Íslenskir áhrifavaldar á Instagram ná vegna þessa til fjölmargra einstaklinga með einungis 

símann að vopni. 

  

 
35„Meaning of influencer,“ Cambridge dictionary, Sótt 29. september 2020. 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/influencer 
36Árni Fannar Sigurðsson umsjón, „Tölvu- og netnotkun á Íslandi og í öðrum Evrópulöndum 2014,“ 
Hagtíðindi: Ferðamál, samgöngur og upplýsingatækni 100, nr.1(23. janúar 2015), sótt 15. október 2020. 
https://hagstofa.is/media/43822/hag_150123.pdf 
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3. Tónlist 

3.1 Íslenskt hip-hop 
Erfitt er að segja til um hvenær streetwear verður vinsælt á Íslandi en Sindri telur að það hafi 

fyrst orðið vinsælt í kjölfar hjólabretta- og hip-hop senunnar erlendis á tíunda áratugnum. 

Vinsældir hip-hop voru töluverðan tíma að ferðast til Íslands, en allan níunda áratuginn hafði 

rappið verið að þróast og skapa sér fótfestu erlendis en á Íslandi sinnti því enginn. Það var 

ekki fyrr en í lok tíunda áratugarins að rapphljómsveitir á borð við Quarashi og Subterranean 

komu í sviðsljósið. Árið 2000 vann rapphljómsveitin xxx Rottweilerhundar músíktilraunir 

og skaust upp á topplista landsins. Rapphljómsveitin olli byltingu í íslenska rappheiminum 

sem einkenndist af kraftmiklu rappi á móðurmálinu. Þetta er talið vera fyrsta íslenska hip-

hop bylgjan en hún fjaraði fljótt út eða um árið 2003. 37 Samkvæmt Arnari byrjar streetwear 

klæðaburður fyrst að verða sjáanlegur í kjölfar þessarar bylgju.  

Seinni bylgja hip-hop senunnar fer svo af stað í kringum 2015 með mun meiri krafti, 

meiri fjölbreytni og meiri útbreiðslu og samhliða því kemur streetwear tískan aftur upp á 

yfirborðið. Gísli Pálmi og Emmsjé Gauti voru stærstu nöfnin til að byrja með, en senan hefur 

notið mikilla vinsælda síðan seinni bylgjan hófst og mun fleiri nöfn bæst við í flóruna. Í dag 

eru nöfn eins og Aron Can, Flóni, Herra Hnetusmjör, Joey Christ, Birnir, Jói P og Króli, og 

Reykjavíkurdætur öll komin á blað sem hluti af seinni bylgju íslenska hip-hopsins sem hefur 

nú þegar lifað lengur en sú fyrsta og er enn á uppleið.38 Segja má að streetwearmenningin 

og klæðaburður hafi því einnig komið í bylgjum samhliða hip-hop senunni. Fyrsta bylgjan 

hafi verið í kringum aldamótin og seinni svo í kringum 2015 og er enn lifandi.39  

Þessi menning hefur verið til staðar á landinu frá því að Hip Hop byrjaði að vera 
áberandi, svo nú í dag höfum við nokkrar kynslóðir með mismunandi áherslu á það 
hvernig hún klæðir sig en yngsta kynslóðin er ríkjandi í áberandi klæðaburði á 
Íslandi í dag40 

 

Allir viðmælendurnir nefndu íslenska rappara sem helstu fyrirmyndir streetwear 

senunnar á íslandi í dag. En Sindri bendir á að það sé einna helst yngri kynslóðin sem horfi 

mest upp til þeirra.41 Áhrifin frá vinsælu tónlistarfólki eru margslungin, ímynd þeirra og 

 
37Arnar Eggert Thoroddsen, „Íslenskt hipphopp: skýrsla,“ Morgunblaðið, 18 október 2008, sótt 3. nóvember 
2020. https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1250496/ 
38 Arnar Eggert Thoroddsen, „Staða íslensks rapps í dag,“ Morgunblaðið, 11. janúar 2020. 
39Sindri Snær Jensson 
40Arnar Leó Ágústsson, 2020.  
41 Sindri Snær Jensson, 2020. 
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klæðaburður er eftirsóknarverður og kemur hann fram bæði í myndefni, framkomu og í 

lagatextum.42 Þú mótast af því sem þú sérð, heyrir og upplifir.43 Herra Hnetusmjör rappar til 

dæmis um „Ég rokka Prada og Burberry, ég rokka krapið og Versace“ í laginu Fataskápinn 

afturí sem er með rúmar milljón spilanir á á streymisveitunni Spotify og í laginu hans 

Stjörnunar segir hann „Ég kem hvert sem er í hátísku rándýrum flíkum.“44 Bæði lögin komu 

út í ár, 2020. Að rappa og syngja um tísku er þekkt út um allan heim og yfirleitt er textinn 

um dýrar flíkur og dýr merki sem notuð eru sem stöðutákn.45 

3.2 Kanye West og Yeezy 
Kanye West er einn þekktasti tónlistarmaður veraldar í dag. Óhætt er að segja að hann sé 

brautryðjandi þegar kemur að bæði tónlist, tónlistargjörningum og tísku.46 Ekki bara með 

klæðaburði heldur einnig með því að sýna skilning á tísku og menningu, eftirfarandi texti 

kemur fram í laginu hans Ni**as In Paris sem kom út árið 2011 og er með 600 milljón 

spilanir á Spotify.47 

“What’s Gucci, my ni**a? 
What’s Louis, my killa? 

What’s drugs, my dealer? 
What’s that jacket, Margiela?” 

 

Eins og fram kemur í textabrotinu hér að ofan nefnir Kanye tvo mjög fræga hönnuði 

á lúxus markaðnum, Gucci og Louis Vuitton, en hann var með þeim fyrstu sem fóru að rappa 

um fræg tískuhús. Í dag eru þau nefnd svo oft í rapptextum og það er orðin hálf gerð klisja. 

Það sem aðskilur Kanye er að hann nefnir hönnuðinn Margiela sem er hátísku hönnuður sem 

aðeins tískuunnendur þekktu árið 2011. Kanye hafði frá upphafi ferils síns talað mikið um 

tísku og sagði til dæmis í fyrstu sviðsframkomu sinni að hann hafi mikinn áhuga á fötum og 

að hann ætlaði að verða best klæddi rapparinn í leiknum. Hann byrjaði snemma að fikra sig 

áfram með að búa til sína eigin fatalínu. Fyrsta tilraun hans heppnaðist þó ekki og var aldrei 

 
42 David Yi, „Streetwear Sees Major Comeback,” bls 1. 
43 Guðjón Geir Geirsson, 2020. 
44„Fataskáp Afturí,“ Spotify, 2019, sótt 25. október 2020. 
https://open.spotify.com/track/6ymmzcFFccTzCpGbBFmaeh?si=xPZAP4NNT6m7-t9VZYMNQQ. 
45Finna í reffa skjalinu 
46Jian DeLeon, Robert Klanten og Maria-Elisabeth Niebius, ritstj. The Incomplete: Highsnobiety guide to 
street fashion and culture (Berlin: Gestalten, 2018), bls 200. 
47„Ni**as in Paris.“ Spotify, 2011. Sótt 25. október 2020. 
https://open.spotify.com/track/4Li2WHPkuyCdtmokzW2007?si=OQo0tlloSvy_bjFrypfeXA 
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gefin út, en það á þó alls ekki við um merkið hans Yeezy sem kom út áratug síðar, árið 

2009.48 Samhliða því að stofna Yeezy birtist Kanye líka í mismunandi tískufatnaði, frá 

hönnuðum sem rapparar höfðu ekki áður sést í. Hönnuðum eins og Dries Van Noten, Rick 

Owens, Haider Ackerman  sem eru hátískuhönnuðir sem höfðu ekki áður fikrað sig inn á 

þennan markað. Þar af leiðandi hefur hann stuðlað að aukinni tískuvitund innan streetwear 

markaðarins.   

Yeezy strigaskórnir eru samstarf milli íþróttavöru framleiðandans Adidas og Kanye 

West. Árið 2016 fær Húrra Reykjavík fyrst sendingu af Adidas Yeezy og Nike Jordan 

strigaskóm. Bæði Yeezy og Jordan eru mjög eftirsóttir skór, þeir koma í takmörkuðu upplagi 

og eru ekki seldir hvar sem er. Húrra Reykjavík er fyrsta búðin á Íslandi sem fær samning 

til þess að selja fágæta strigaskó frá þessum fyrirtækjunum. Til þess að fá þennan samning 

er verslunin fyrst tekin út af erlendum fulltrúum Nike og Adidas, metið er hvort verslunin 

uppfylli ákveðin gæðaskilyrði og þá er tekið inn í myndina bæði ímynd, útlit og vörumerkin 

sem búðin selur.49 Húrra hefur óneitanlega haft mikil áhrif á vinsældir streetweartísku á 

Íslandi.50 Í kjölfar þess að Húrra byrjar að selja Yeezy og Jordan skó hefur áhugi á öðrum 

sambærilegum merkjum eins og Off White, Heron Preston, Palm Angels, Stone Island orðið 

meiri. Eftirspurn eftir Yeezy skóm er mikil út um allan heim enda eru þeir sjaldgæfir og 

seljast yfirleitt strax upp, út um allan heim myndast raðir fyrir utan verslanirnar áður en 

skórnir fara í sölu. Ísland er engin undantekning en fólk hefur sem dæmi beðið fyrir utan 

Húrra Reykjavík í tvo sólahringa til þess að tryggja sér skópar.51  

 
48DeLeon, Klanten og Niebius, ritstj., The Incomplete: Highsnobiety guide to street fashion and culture, bls 
200.  
49Steingrímur Eyjólfsson, „Húrra setur sterkan svip á miðbæ Reykjavíkur.“ 
50Sindri Snær Jensson, 2020.  
51„Biðu í kuldanum í tvo sólarhringa til að kaupa strigaskó,“ Nútíminn, sótt 10. október 
2020https://www.nutiminn.is/myndbond/bidu-i-kuldanum-i-tvo-solarhringa-til-ad-kaupa-strigasko-kanye-
west-sjadu-myndbandid/ 
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Mynd 4:Röð eftir Yeezy strigaskóm fyrir utan Húrra Reykjavík, 2016. 

 

Eiginkona Kanye West, Kim Kardashian West, er einn stærsti áhrifavaldur heims á 

Instagram. Kim er með 191 milljón fylgjendur á miðlinum þar sem hún deilir myndum af 

sjálfri sér og fjölskyldu.52 Kanye er þekktur fyrir að stílesera eiginkonu sína og hennar stíll 

hefur því verið undir áhrifum streetwear menningarinnar.53  Systur Kim Kardashian eru 

einnig miklir áhrifavaldar og halda þær allar úti gríðarlega vinsælum Instagram 

reikningum.54 Kylie Jenner, ein systranna, er með 200 milljón fylgjendur sem er fimmti 

mesti fylgjendafjöldi á Instagram. Barnsfaðir hennar, rapparinn Travis Scott hefur einnig 

verið áberandi innan streetwear tískunnar en Irena nefnir hann sem fyrirmynd margra.55  

3.3 Varningur 
Innan tónlistarbransans er þekkt að listafólk búi til og selji varning (e. merch). Varningurinn 

er oftast fatnaður eins og bolir, peysur, húfur og fleira. Fatnaðurinn ber yfirleitt merki eða 

nafn hljómsveitarinnar, tónlistarfólksins eða plötu þeirra. Mikill uppgangur hefur verið á 

 
52„Kim Kardashian.“ Instagram. Sótt 15. október 2020. https://www.instagram.com/kimkardashian/ 
53Stephanie Eckardt, „Kanye West Once Made Kim Kardashian Cry By Throwing Out 250 Pairs of Her 
Shoes.“ W magazine, 20. júní 2018, sótt 29. október 2020. https://www.wmagazine.com/story/kim-
kardashian-kanye-west-fashion-closet-shoes/ 
54Kristjana Sæunn Ólafsdóttir, 2020.  
55 Irena Sveinsdóttir, 2020. 
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sölu tónlistarvarnings. Sala á varningi var eitt sinn talið aukaatriði en er núna stór hluti af 

innkomu tónlistarmannsins.56  

Fyrrnefndur Travis Scott gaf út plötuna Astroworld árið 2018 og gaf út varning í 

kjölfar hennar. Varningurinn inniheldur til dæmis hettypeysur, stuttermaboli, derhúfur og 

hefur mikið sést á t.d instagramminu hennar Kylie Jenner. Þessar vörur eru mjög vinsælar 

og eftirsóttar en þær fara á margföldu verði í endursölu 57 . Astroworld hettupeysan á 

myndinni hér fyrir neðan kostaði rúmar 12.000 kr þegar hún kom fyrst á markaðinn en á 

endursölu síðunni stockx er hún verðlögð á rúmar 58.000 kr.58 Íslenski rapparinn Flóni setti 

nýverið á markað Flóna-varning, peysur, sem seldar eru í Húrra, eins og sjá má á myndunum 

hér að neðan.  

 

 
56 David Brownie, „Music’s Merch Gold Rush,“ Rolling Stone, nr. 1306/1307 (8. febrúar, 2018): 17, sótt 5. 
nóvember. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=127489926&site=ehost-live. 
57Dan Rys, „Merch’s New Billion-Dollar Player,“ Billboard, nr. 13 (19. september 2020): 150–52, sótt 2. 
nóvember 2020. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=145979786&site=ehost-
live. 
58„Travis Scott Astroworld Logo Hoodie Black,“ Stockx, sótt 1. nóvember. https://stockx.com/travis-scott-
astroworld-wish-you-were-here-hoodie-black 
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Mynd 5: Astroworld varningur.   Mynd 6: Travis Scott og Kylie Jenner í Astroworld varningi. 

 
Mynd 7: Flóna varningur auglýstur á Instagramsíðu Húrra Reykjavík 
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4. Sérstaða Íslands  

4.1 Verslanir á Íslandi 
Það sem kannski einkennir Ísland þegar kemur að tísku og tískustraumum er að úrvalið hér 

er mjög takmarkað.59 Ísland er eyja með fáa íbúa og þarf af leiðandi er svona sérhæfður 

markaður verulega lítill. Það eru ekki sérstaklega margar verslanir á Íslandi sem leggja 

áherslu á streetwear markaðinn hér. Sindri telur Húrra Reykjavík vera einu verslunina á 

Íslandi sem er með sérhæft úrval streetwear fatnaðar. Hann nefnir aðrar búðir eins og Smash-

urban og Gallerí en segir þær ekki vera á sama plani og verslanir í útlöndum sem einbeita 

sér að streetwear fatnaði, það sé aðeins Húrra sem kemst nálægt því. Nokkrar verslanir séu 

þó til, eins og 66° norður, sem selja vörur sem geta talist vera streetwear þótt verslunin sé 

ekki markaðssett sem slík.60 Irena bendir á að Íslendingar séu líka duglegir að versla notað 

og gamalt (e. vintage) og eru duglegir að blanda saman stílum. Guðjón er á sama máli og 

segir að íslenskir streetwear unnendur blandi oft saman gömlum og nýjum flíkum.61 Tilvísun 

í það má sjá í eftirfarandi texta sem er úr rapp laginu Vetements eftir Þorra, lagið er með 153 

þúsund spilanir á Spotify.62 

Keypti bol og price tagin var alveg út úr kortinu 
og paraði á mig buxur sem ég fékk í Kolaportinu. 

Gerum þetta eins og við viljum við eltum ekki trend 
Aðrir strákar spotta okkur og fá minnimáttarkennd. 

 

Þegar kemur að streetwear eru í rauninni engar reglur.63 Þú getur blandað saman 

stílum til þess að búa til þinn eigin. Streetwear stíllinn er vegna þessa oft talinn vera frekar 

einstaklingsbundinn tískustíll.64 Það er hins vegar erfitt að skapa sér sérstöðu í klæðaburði 

þegar markaðurinn er eins lítill og hann er á Íslandi. Arnar segir að á Íslandi sé allt morandi 

 
59 Irena Sveinsdóttir, 2020. 
60 Sindri Snær Jensson, 2020. 
61Guðjón Geir Geirsson, 2020. 
62 „Vetements.“ Spotify, 2018. Sótt 3. nóvember 2020. 
https://open.spotify.com/track/4dKahGz5r7AMFUEPNFtL1K?si=QncwbzLeRf6FgXytcQ2KKQ. 
63 Guðjón Geir Geirsson, 2020. 
64 Mayan Rajendra, „The Development of Streetwear and the Role Of New York City, London, and Supreme 
NY,“ (meistararitgerð, Ryerson University, 2012), bls. 1, sótt 2. Nóvember 2020. 
https://digital.library.ryerson.ca/islandora/object/RULA%3A1307 
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af fylgjendum þegar það kemur að streetwear.65 Íslendingar hafa oft verið þekktir fyrir að 

vera fljótir tileinka sér nýja tískustrauma.66 

 

4.2 Kauphegðun Íslendinga 
Samkvæmt Sindra hefur neysla ungmenna breyst undanfarin ár, þau kaupa frekar dýra hluti 

og eru þá meðvituð um verðgildi vörunnar og möguleika til endursölu.67 Kauphegðun 

þjóðarinnar hefur oft vakið athygli fyrir ýkt viðbrögð þegar eitthvað nýtt kemst í tísku. Irena 

nefnir að mikil hjarðhegðun virðist vera hérlendis.68 Hjarðhegðun er þekkt meðal manna og 

dýra og má lýsa henni sem svo að hópur einstaklinga hagi sér með sama hætti.69 Fólk á það 

til að fylgja fjöldanum í þeirri trú að aðrir búi yfir betri þekkingu en þeir sjálfir.70 Það er 

mjög einkennandi fyrir Ísland segir Irena að þegar eitthvað merki eða stefna öðlast vinsældir 

þá vilja allir taka þátt í því.71 Smæð samfélagsins veldur því að þegar eitthvað verður vinsælt 

er það mun sýnilegra heldur en í til dæmis stórborg eins og New York þar sem fjölbreytni er 

töluvert meiri.  

Maður sér allt of sjaldan sjálfstæðan hugsunarhátt þegar að það kemur að 
klæðaburði, en það gerist samt sem áður, og það er gaman að sjá það. Það er 
erfitt að finna upp á hjólinu en einfalt að útfæra hjólið á öðruvísi hátt.72 

 

  

 
65 Arnar Leó Ágústsson, 2020.  
66 Katrín Steinunn Antonsdóttir, „ í krafti fjöldans: Hjarðhegðun Íslendinga og áhrif samfélagsmiðla,“ 
(bakkalár, Háskóli Íslands, 2019): , sótt 20. október 2020. http://hdl.handle.net/1946/32092 
67 Sindri Snær Jensson, 2020. 
68 Katrín Steinunn Antonsdóttir, „ í krafti fjöldans: Hjarðhegðun Íslendinga og áhrif samfélagsmiðla,“  
69 „Hjarðhegðun,“ íslensk nútímamálsorðabók, sótt 1. nóvember 2020. 
https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/61598 
70 Xu, X., Li, Q., Peng, L, Hsia, T., Huang, C. og Wu, J, „The impact of informational incentives and social 
influence on consumer behavior during Alibaba’s online shopping carnival,“ Computers in Human Behavior, 
nr 76 (2017): 245-254, sótt 9. nóvember 2020. doi: 10.1016/j.chb.2017.07.018. 
71 Irena Sveinsdóttir, 2020. 
72 Arnar Leó Ágústsson, 2020. 
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4.3 Framtíð streetwear senunnar á Íslandi 
Ljóst er að streetwearmenningin hefur sett mark sitt á tískusögu landsins. Tískubylgjur koma 

og fara hraðar en nokkurn tíma fyrr. En hugtakið tískubylgja á kannski ekki við um 

fyrirbærið streetwear. Allir viðmælendurnir voru sammála um að streetwear er meira en bara 

tískubylgja, Sindri telur streetwear tískuna vera orðna mjög rótgróna og er orðin miklu meira 

en bylgja, fyrir marga sé hún einfaldlega orðin lífsstíll.73 Streetwear tengist tónlist, menningu 

og fylgir ungu fólki í samfélaginu.74  

 

  

 
73 Sindri Snær Jensson, 2020. 
74 Irena Sveinsdóttir, 2020.  
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Lokaorð 

Tískan fer sífellt í hringi eins og svo oft er sagt en streetwear hefur aldrei dottið úr tísku, 

ekki enn sem komið er. Vinsældirnar hafa hins vegar komið í bylgjum en áherslur stefnunnar 

hafa breyst milli kynslóða og í dag virðist áherslan vera á einstakar, sjaldgæfar og eftirsóttar 

vörur sem hækka í verðgildi í endursölu. Yngri kynslóðin er áberandi innan stefnunnar í 

heiminum í dag þar sem helstu fyrirmyndirnar eru rapparar sem rappa um dýr föt. Áhrifin 

birtast beint í gegnum samfélagsmiðla þar sem fyrirmyndir, eins og tónlistarfólk, hönnuðir 

og aðrir tískuunnendur, deila myndum af því sem er flottast og nýjast. Aukin tískuvitund 

hefur stuðlað að aukinni eftirspurn eftir vörum sem eru sérstakar og eftirsóttar. Markaðurinn 

í dag virðist ganga út á eignast dýrar og vinsælar vörur. Ísland virðist þó hafa aðlagast litlu 

vöruúrvali á landinu með því að blanda saman gömlu og nýju, ódýru og dýru. Auðvelt er að 

innleiða sinn eigin stíl inn í streetwear stílinn og búa þannig til sinn eigin persónulega stíl 

innan skilgreiningarinnar. Streetwear er vegna þessa mjög fjölbreytt og fólk á öllum aldri frá 

öllum sviðum samfélagsins hafa og geta fylgt stefnunni. Streetwear fellur því vel að 

samfélaginu í dag. Samfélag þar sem fjölbreytni og jafnrétti allra íbúa jarðarinnar er 

lykilatriði. Streetwear hefur þann eiginleika að geta aðlagast og breyst með megin áherslum 

hvers samfélags fyrir sig víðsvegar um heiminn. Hver og einn einstaklingur getur túlkað 

streetwear á sinn eigin hátt en á sama tíma tilheyrt ákveðnum hópi fólks sem kemur saman 

og deilir áhugamálum sínum og myndar á þann hátt samheldni. Gott er að geta tilheyrt hópi 

fólks um allan heim sem deilir sömu áhugamálum sem á sama tíma býður fjölbreytileikann 

velkomin.  
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