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Golf íþróttin er geysivinsæl, en árlega spila um 50 - 60 milljónir manns golf víðsvegar 

um heiminn (Vitello, 2008). Hingað til hefur lítið verið fjallað um slysahættu í golfi, en 

árlega leita um 40.000 Bandaríkjamenn sér aðstoðar vegna höfuðáverka sem þeir hafa 

hlotið í golfi (Smith, 1999). Engin vörn fyrir slíkum áverkum er til á golfmarkaðnum eins 

og er. Padded Caps eru golfderhúfur sem veita höfuðvernd. Rannsakað var með 

megindlegri rannsóknaraðferð hvort það leynist hættur á golfvelli, hvort golfiðkendur 

skynji þá hættu sem þeir eru mögulega í á golfvellinum og hvort þeir hafi áhyggjur af 

henni. Athugað var hvort golfiðkendur hefðu áhuga á að ganga með golfderhúfu með 

höfuðvernd. Niðurstöður sýndu að golfiðkendur telja sig vera í lítilli hættu þegar þeir 

spila golf, en hafa samt mikinn áhuga á að verja sig. Mögulegar leiðir til að koma 

vörunni á markað er með notkun hræðsluáróðurs, tengja vöruna við þekktan 

golfvöruframleiðanda og nýta samfélagsmiða vel. 
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1 Inngangur 

Golf er vinsæl íþrótt sem spiluð er víðsvegar um heim. Talið er að um 50-60 milljón 

manns stundi íþróttina á heimsvísu, þar af 26 milljónir manna í Bandaríkjunum einum. 

Karlar eru í miklum meirihluta þeirra sem stunda golf, en aðeins fimmtungur golfiðkenda 

í Bandaríkjunum eru konur. Hlutfallslega flestir golfiðkendur eru farnir að nálgast 

efirlaunaaldur, en aðeins 16% golfiðkenda í Bandaríkjunum eru undir þrjátíu ára aldri 

(Vitello, 2008).  

Golfmarkaðurinn veltir mörgum milljörðum dollara á ári. Stundum er talað um að 

golfmarkaðurinn sé orðinn mettur í hinum vestræna heimi. Vellir eru full skipaðir og 

færri komast að en vilja. Eftir niðursveifluna vegna efnahagskreppunnar, virðist sem 

markaðurinn sé aftur að taka við sér (Skidmore, 2008). Golf er kostnaðarsamt áhugamál. 

Útbúnaður sem þarf til að spila er töluvert mikill. Golfiðkendur þurfa að vera með sitt 

eigið golfsett, en golfiðkendum er ekki heimilt að spila saman með sömu golfkylfum. Þá 

er gerð krafa um snyrtilegan klæðnað kylfinga, á flestum ef ekki öllum völlum, og eru til 

að mynda gallabuxur bannaðar á flestum völlum. Þeir sem mæta ekki kröfum um 

klæðnað eiga í hættu á að verða vísað frá velli. Oftar en ekki ganga golfiðkendur í fatnaði 

sem er framleiddur af fyrirtækjum sem sérhæfa sig í golffatnaði. Þekktir kylfingar fá oft 

háar fjárhæðir í gegnum auglýsingatekjur fyrir að ganga í fatnaði frá þekktum 

framleiðendum. Árið 2005 er áætlað að golfiðnaðurinn hafi skilað um 76 milljörðum 

dollara inn í bandaríska hagkerfið (Skidmore, 2008).  

Golf er almennt ekki talin hættuleg íþrótt og síður tengd við slysahættu.  Slys og 

áverkar í golfi eru þó töluvert algengari en  margur myndi halda. Áverkar í mjóbaki, á 

úlnlið og vinstri öxl (hjá rétthentum golfiðkendum) sem flokkast undir álagsmeiðsl eru 

þeir algengustu (McHardy, Pollard og Luo, 2006). Alvarlegustu áverkarnir verða hins 

vegar þegar golfiðkendur fá golfbolta í höfuðið eða standa í vegi fyrir baksveiflu 

samspilara með þeim afleiðingum að kylfa lendir í höfði viðkomandi (McHardy o.fl., 

2006). Í Bandaríkjunum er áætlað að um 40.000 manns leiti sér aðstoðar á bráðamóttöku 

árlega vegna höfuðáverka sem þeir hafa hlotið í golfi. Þessi slys stafa oftast af 

golfboltum sem lenda á höfði viðkomandi eða þegar fólk fær kylfu i höfuðið. Stærsta 

hlutfall þeirra sem verða fyrir þessum slysum eru börn (Smith, 1999). Þó tíðni slysa í 

golfi sé lág og líkur á því að fá golfbolta í höfuðið séu litlar, geta afleiðingarnar af slíkum 
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óhöppum haft í för með sér alvarlega áverka eða jafnvel dregið suma til dauða (Smith, 

1999).  

Í rannsókninni verður leitast við að svara spurningum um hvort markaður sé til staðar 

fyrir Padded Caps. Padded Caps eru derhúfur sem veita golfiðkendum höfuðvernd þegar 

þeir spila golf. Varan hefur ekki verið sett á markað, en hér á eftir fer markaðsrannsókn 

þar sem markaðsstærð og möguleikar vörunnar á markaði verða metnir. Þess má geta að 

enn sem komið er hefur enginn hlífðarbúnaður verið settur á markað fyrir golfiðkendur.  

Í rannsókninni verður leitast við að svara þremur meginspurningum: 

 

1) Er hættulegt að spila golf? 

2)  Telja golfiðkendur sig vera í slysahættu á golfvellinum? 

3)  Myndu golfiðkendur verja sig í golfi ef varnir væru í boði? 

 

Til viðbótar verða skoðaðar hugmyndir að mögulegum markaðsleiðum. Notast verður við 

megindlega rannsóknaraðferð, þar sem spurningarlista verður dreift til kylfinga á 

höfuðborgarsvæðinu. Tekið skal fram að þessi rannsókn er eingöngu athugun á stöðu 

markaðar fyrir vöru sem veitir höfuðvernd í golfi. Ekki verður sett fram markaðsáætlun í 

þessu riti. Ef niðurstöður benda til þess að markaður sé til staðar og golfiðkendur 

reiðubúnir í slíka vöru, verður lagt mat á stærð markaðarins. 

2 Golfmarkaðurinn 

Lítið er vitað nákvæmlega um uppruna golfs, en íþróttin í því formi sem hún er í núna 

hefur verið spiluð víðsvegar um heim allt frá upphafi 16. aldar. Um allan heim eru 

golfreglur, oftast nær, þær sömu og því frekar auðvelt að spila íþróttina á hvaða velli sem 

er, hvort sem það er á Íslandi eða hinumegin á hnettinum. Samkvæmt rannsókn sem gerð 

var árið 2008, stunda um 50 – 60 milljónir íþróttina víðsvegar um heiminn, þar af 26 

milljónir manna í Bandaríkjunum (sjá mynd 1) (Vitello, 2008).  
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Mynd 1. Fjöldi golfiðkenda í Bandaríkjunum 1986 - 2009. 

 

Þegar lýðfræðileg samsetning þeirra sem stunda golf í Bandaríkjunum er skoðuð 

kemur í ljós að karlmenn eru í miklum meirihluta (sjá mynd 2) og að hlutfallslega flestir 

þeirra sem stunda golf eru komnir á eftirlaunaaldur (sjá mynd 3).  

 

Mynd 2. Kynjaskipting golfiðkenda. 
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Mynd 3. Aldursskipting golfiðkenda. 
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Það tekur að jafnaði um fjórar klukkustundir að spila hvern golfhring. Má ætla að þeir 
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markmiðum golfsambanda í Bandaríkjunum sem stuðla að aukinni golfiðkun, er áætlað 

að fjöldinn muni aukast aftur í 30 milljónir árið 2020 (Beditz og Kass, 2011). Fyrir 

efnahagsþrengingar 2008 hafði golfmarkaðurinn staðið í stað í um það bil níu ár. Lítið 

var um nýja iðkendur, en þeir eldri héldu sínu striki. Ekki batnaði ástandið við hrunið þar 

sem fólk hafði minni pening á milli handanna og tómstundir urðu oft fyrst fyrir barðinu á 

skurðarhnífi heimila. Golfíþróttin var orðin vinsæl sem áhorfsíþrótt, þar sem áhorf var 

mikið á fjögur stærstu árlegu golfmótin. Talið er að efnahagshrunið hafði komið við 39% 

af golfvöllum sem gátu merkt það með færri iðkendum (KPMG, 2010). Þetta hefur verið 

að lagast á síðastliðnum fjórum árum, en hafa skal í huga að breytingar á utanaðkomandi 

aðstæðum geta haft gríðarlegar afleiðingar fyrir ótengda markaði. 

2.2 Yfirstéttar íþrótt 
Golfíþróttin hefur lengi verið talin yfirstéttar íþrótt. Bæði er dýrt að eignast þann útbúnað 

sem íþróttin krefst sem og þann dýra kostnað sem fylgir því að gerast meðlimur í 

golfklúbbum. Áætlað er að kylfingar í Bandaríkjunum eyði að meðaltali um 2.776$ 

árlega til að stunda íþróttina sem samsvarar um 350 þúsund ÍSKR (miðað við gengi USD 

í apríl 2012). Eru þar með talin gjöld til að spila og kaup á búnaði og tengdum vörum 

eins og fatnaður. Mestur peningur kylfinga fer í kylfur og meðlimagjöld golfklúbba 

(Barrett, 2009). Það er stundum talað um að golfmarkaðurinn sé orðinn fullmettur í 

hinum vestræna heimi. Golfvellir eru fullbókaðir og færri komast að en vilja. Einnig er 

stór kostnaðarþröskuldur fyrir yngra fólk að koma inn í íþróttina þar sem það tekur 

langan tíma að læra og kostar mikið að byrja (Wilson, 2011).  

Miðað við ofangreindar tölur er auðsjáanlegt að golfmarkaðurinn veltir mörgum 

milljörðum dollara á ári. Til að gera sér í hugarlund hversu stór markaðurinn er, þá er 

áætlað að árið 2005 hafi golfiðnaðurinn skilað inn u.þ.b. 76 milljörðum dollara í 

bandaríska hagkerfið. Fimm árum áður hafði innspíting golfiðnaðarins í bandaríska 

hagkerfið verið metin á 62 milljarða dollara. Það er því 14 milljarða dollara aukning á 

einungis fimm árum (Skidmore, 2008). Þó hefur hægt á vexti markaðarins eftir  

efnahagsþrengingarnar frá árinu 2008, en markaðurinn virðist vera að taka við sér núna, 

fjórum árum síðar. 

2.3 Klæðnaður 
Á flestum, ef ekki öllum golfvöllum, er gerð krafa um klæðaburð. Golfreglur kveða á um 

snyrtilegan klæðnað. Þeir sem mæta ekki þeim reglum eiga á hættu að vera neitað um 
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aðgang að golfvöllum. Sem dæmi um kröfur í klæðnaði eru gallabuxur nær 

undantekningalaust bannaðar á golfvöllum víðast hvar í heiminum. Reglur eru hinsvegar 

misstrangar eftir golfvöllum og löndum, en meginreglan er sú að krafist er snyrtilegs 

klæðnaðar. 

Viðurkenndur golfklæðnaður er oftast framleiddur af fyrirtækjum sem sérhæfa sig í 

golffatnaði. Þekktustu golfmerkin eru vel sjáanleg á golfvöllum og á klæðnaði. Þekktir 

golfiðkendur fá oft miklar fjárhæðir fyrir að spila í fatnaði frá þekktum vörumerkja-

framleiðendum. Oftar en ekki eru auglýsingatekjur hærra hlutfall af launum 

atvinnukylfinga en verðlaunafé. 

Þegar tölur yfir kaup golfiðkenda á derhúfum eru skoðaðar kemur í ljós að þeir sem 

eru á aldrinum 40 - 49 ára eru líklegastir til þess að kaupa sér húfu á meðan yngsti 

aldurshópurinn er ólíklegastur til að fjárfesta í golfderhúfu (sjá mynd 4) (National Golf 

Foundation, 2009).  

 

Mynd 4. Kaup á golfderhúfum, skipt eftir aldri. 

 

Gengið er út frá því að því meira sem fólk spili golf, því oftar þurfi það að endurnýja 

búnað sinn þar sem hann slitnar með tímanum. Af því má ætla að með lækkandi forgjöf, 

aukist endurnýjunarhringrásin á golfbúnaði golfiðkenda og þar með golfderhúfa.  
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3 Slysahætta í golfi 

Golf er hugsað sem róandi íþrótt þar sem iðkandinn kemst í nálægð við náttúruna og 

finnur nákvæmnina í sjálfum sér. Það má ætla að sá sem spilar golf sé ekki að hugsa um 

hætturnar í kringum sig á golfvellinum, meira en hann gerir venjulega. Með auknum 

vinsældum golfs hafa áverkar tengdir íþróttinni aukist hlutfallslega. Greinileg merki um 

aukningu á alvarlegum íþróttaslysum má sjá í löndum þar sem golf hefur náð vinsældum. 

Algengustu áverkar sem hljótast af því að spila golf verða í mjóbaki, á úlnlið og vinstri 

öxl (hjá rétthentum golfurum). Slíkir áverkar flokkast sem álagsmeiðsli og stafa 

mögulega af rangri beitingu líkamans í golfsveiflu (McHardy, Pollard og Luo, 2006). Þó 

þessir áverkar séu algengir, þá eru þeir oftast ekki mjög alvarlegir og hægt að laga þá 

með réttri líkamsbeitingu. 

Alvarlegustu áverkar í golfi verða hinsvegar þegar golfiðkandi fær illa sleginn bolta í 

höfuðið eða stendur í vegi fyrir baksveiflu samspilara síns, með þeim afleiðingum að 

golfiðkandi fær golfkylfu í höfuðið. Þessir áverkar eru sjaldgæfir, en geta verið mjög 

skaðlegir og í sumum tilfellum banvænir (McHardy o.fl., 2006). Á hverju ári er tekið á 

móti um 40.000 golfiðkendum á bráðamóttökum viðsvegar um Bandaríkin, í flestum 

tilvikum sökum höfuðhöggs frá golfbolta eða kylfu. (Smith, 1999). Samkvæmt skrám 

bráðamóttaka í Bandaríkjunum koma alvarlegustu höfuðáverkarnir til vegna slysa í 

íþróttum (Fountas o.fl., 2006; Lindsay, McLatchie og Jennett, 1980). 

Börn eiga í meiri hættu á að lenda í óhappi á golfvelli heldur en fullorðnir, bæði vegna 

hættu á að fá kylfu frá öðrum kylfingi í höfuðið þegar verið er að slá golfbolta og vegna 

fljúgandi bolta (Fountas o.fl., 2006). Árið 1997 voru um 25% allra slysa í golfi sem ollu 

höfuðáverkum tengd börnum á aldrinum 5 til 14 ára (Smith, 1999). Árið 1980 var gerð 

rannsókn í Glasgow á Skotlandi á alvarlegum íþróttatengdum áverkum. Í rannsókninni 

voru áverkar þeirra sem kröfðust innlagnar á sérstaka taugadeild skráðir niður. 

Heildarinnlagir á fimm ára tímabili, frá árunum 1974 til 1978, voru 52 talsins. Tæpur 

þriðjungur þeirra orsökuðust af slysum í golfi. Allir sjúklingarnir voru undir 16 ára og 

meðalaldur þeirra var 10 ár. Allar innlagnir sem tengdust golfi nema ein, voru vegna 

höggs frá golfkylfu sem óvart hafði verið slegin í höfuð viðkomandi. Ein innlögn kom til 

vegna golfbolta sem lenti á höfði viðkomandi. Til að koma í veg fyrir slíka áverka var 

mælt með aukinni fræðslu og kennslu um öryggi áður en farið væri út á golfvöll. Ráðlegt 

var að gæta varúðar og standa fjær þegar kylfingar slá (Lindsay o.fl., 1980). 
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Áhorfendur á stórmótum í golfi eru meðfram öllum golfvellinum á meðan keppendur 

slá. Slys af völdum golfbolta frá atvinnukylfingum eru fáheyrð. Engu að síður hafa orðið 

slys á áhorfendum við höfuðhögg frá golfboltum. Hættan er mun meiri þegar áhorfendur 

fylgjast með þeim sem síður standa atvinnukylfingum í hæfileikum. Byrjendur eru í mun 

meiri hættu á að slá bolta vitlaust og stefna þar með áhorfendum í hættu. Samkvæmt St. 

Paul Fire and Marine tryggingarfélaginu eru um 10% af öllum skaðabótakröfum tengdum 

golfi komnar til vegna golfbolta sem hefur ekki ratað rétta leið og lent á öðrum á 

vellinum (Smith, 1999). 

Umsjónarmenn golfvalla hafa verið kærðir eftir að fólk hefur slasast á völlum í þeirra 

umsjá. Í janúar 1998 kærði kona umsjónarmenn golfvallar í New Jersey eftir að hafa 

fengið golfbolta í höfuðið á meðan hún var að horfa á eiginmann sinn spila golf 

(Bomberger, 2009). Ekki fylgdi það sögunni hvort hún hafi unnið málið. 

Líkurnar á því að kylfingar fái í sig golfbolta við leik eru litlar. Þegar tölur frá 

bráðamóttökum í Bandaríkjunum eru skoðaðar, má reikna út að um 0,08% líkur eru á því 

að kylfingar þurfi að leita sér aðstoðar á bráðamóttöku vegna höfuðáverka af völdum 

golfbolta eða kylfu, einu sinni á ári. Einnig ber að hafa í huga að minniháttar áverkar sem 

verða á golfvelli gætu oft ekki verið tilkynntir. Þó litlar líkur séu á slysum, geta þau haft 

alvarlegar afleiðingar í för með sér. 

4 Að koma í veg fyrir höfuðáverka í íþróttum 

Þátttaka í íþróttum, þar sem óviðráðanlegar aðstæður skapast af völdum umhverfis og 

annarra þátttakenda, eykur talsvert líkur á slysahættu og áverkum. Síðastliðin ár hefur 

hlutfall þeirra sem taka til varúðarráðstafana til að minnka slysahættu við íþróttaiðkun 

aukist. Sem dæmi má sjá aukna hjálmanotkun á hjólreiðum, skíðum og á hjólabrettum 

(Dale, 2007; Ludwig, Buchholz og Clarke, 2005). 

Ýmsar leiðir hafa verið skoðaðar til að koma í veg fyrir áverka. Hjálmar hafa verið í 

þróun áratugum saman og hefur eftirspurn eftir búnaði sem getur komið í veg fyrir 

höfuðáverka, eins og hlífum og hjálmum, aukist til muna síðastliðin ár. Þessi aukning 

stafar af vitund um aukið öryggi og á þeim utanaðkomandi hættum sem leynast í 

umhverfinu. Til að minnka tíðni alvarlegra höfuðáverka í íþróttum dugar ekki aðeins að 

setja hjálm á höfuðið, fræðsla verður einnig að vera til staðar (Dale, 2007). 
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Hjálmanotkun nær hámarki meðal ungmenna um ellefu ára aldur minnkar með hærri 

aldri (Dale, 2007). Fullorðið fólk er því tregara til að nota hjálma. Margar ástæður liggja 

að baki lítilli notkun hjálma. Helst má nefna óþægindi, útlit, hópþrýsting frá öðrum og 

vanmat á þeirri hættu sem er til staðar. Notkun hjálma hefur færst í aukana í löndum þar 

sem lög skylda almenning til að nota hjálma og þá einkum meðal barna. 

4.1 Skíði 
Höfuðvernd fyrir skíðafólk var nánast eingöngu notuð meðal keppnisfólks til að byrja 

með. Síðastliðinn áratug, hefur notkun hjálma færst í aukana hjá hinum almenna 

skíðaiðkanda. Aukin vitund um hættur og mögulegar afleiðingar áverka á skíðum hefur 

hvatt iðkendur til að vernda sig gegn slysum. Samvæmt rannsókn Jung o.fl. (2010) 

minnkar hætta á áverkum um 60% við notkun skíða- og snjóbrettahjálma.  

Aukna sölu og notkun hjálma má meðal annars rekja til hönnunar og útlits þeirra, en 

hjálmar hafa orðið að tískuvarningi sem heldur þó gæðum og notagildi. Aukin vitund 

notenda þeirra um yfirvofandi hættur á áverkum í skíðabrekkum (Jung o.fl., 2010). 

4.2 Hjólreiðar 
Hjálmanotkun meðal hjólreiðafólks hefur einnig verið að sækja í sig veðrið. Ástæður 

þess má að hluta til rekja til aukinnar fræðslu um yfirvofandi hættur og möguleika á 

höfuðvernd. Höfuðáverkar eru valdur 70% - 85% dauðsfalla í hjólreiðum. Rannsóknir 

hafa sýnt að með því að hjóla með hjálm, minnka líkurnar á dauðsfalli eða alvarlegum 

höfuðáverkum um rúmlega helming (Ludwig o.fl., 2005). Í rannsókn Ludwig og félaga 

(2005) var fólk spurt hvers vegna það vildi ekki nota hjólreiðahjálma. Þá nefndu 

þátttakendur einna helst háan kostnað, óþægindi við að vera með hjálm og félagslegt 

mótlæti vina og vandamanna. Til að vinna bug á þeim orsökum hefur verið mælt með 

ódýrum vörum og að reynt yrði að auka félagslegt samþykki með flottri hönnun sem 

höfðar til flestra.  

4.3 Golf 
Engir hjálmar eða búnaður sem verndar golfiðkendur fyrir höfuðáverkum hefur verið 

settur á markað. Sú óskrifaða regla er við lýði að ef einhver slær golfbolta illa og sér 

hann stefna í átt að fólki, ber þeim aðila að kalla FORE, til varnaðar þeim sem boltinn 

stefnir að. Ákjósanleg viðbrögð annarra sem spila á vellinum og gætu mögulega orðið 

fyrir boltanum er að beygja sig niður og hylja höfuð með höndum. 
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5 Padded Caps 

Padded Caps eru golfderhúfur með höfuðvernd sem verndar notendur gegn 

höfuðáverkum í golfi. Padded Caps tæknin byggir á efni sem er mjúkt og gúmmíkennt 

við venjulegar kringumstæður. Þegar það verður snögglega fyrir miklu álagi, eins og við 

högg frá golfbolta, læsast sameindir efnisins saman og draga í sig höggið. Vegna 

eiginleika efnisins, er það notað víða um heim í ýmsan öryggisbúnað og hefur meðal 

annars verið til rannsóknar hjá breska hernum. Í dag má finna efnið í skíðabúningum hjá 

ólympíuliði Bandaríkjanna, í mótorcross búningum og annars konar hlífðarbúnaði. Með 

því að nýta þetta efni í nýja vöru sem lítur útlitslega eins út og hefðbundin derhúfa, er 

hægt að auka öryggi kylfinga en jafnframt halda útliti hinnar hefðbundnu golfderhúfu. 

Golfiðkendur verða því ekki fyrir óþægindum, en hafa möguleika á því að upplifa meira 

öryggi á golfvellinum. Þó að Padded Caps sé ný vara á markað, þá er varan ekki beint 

óþekkt. Hún hefur hingað til verið til í tveim formum, annarsvegar sem hefðbundin 

derhúfa og hinsvegar sem hjálmur. Golfiðkendur hafa áhuga á einungis annarri vörunni. 

Þegar tvær vörur eru settar saman og úr verður ein vara er oft talað um fusion products 

(Chen og Carrillo, 2011) eða samrunavörur. Gert er ráð fyrir því að eitt stykki Padded 

Caps derhúfa muni koma til með að kosta kaupanda um 70$. 

Padded Caps er vara sem er enn á hugmyndastigi. Fyrirtækið á bak við Padded Caps 

er ekki með aðrar vörur á markaði og stefnir á að framleiða húfurnar sjálft. Vonast er eftir 

því að niðurstöður rannsóknarinnar varpi betra ljósi á framhaldið og vísi leiðina í átt til 

stefnumótandi ákvarðana.  

6 Fimm krafta líkan Porters 

Forsenda árangurs fyrirtækja er að skoða og skilja samkeppnisaðila og 

samkeppnisumhverfi fyrirtækisins. Til að árangur náist þarf að aðgreina vöru 

fyrirtækisins frá öðrum vörum í nálægum fyrirtækjum á markaði. Fimm krafta líkan 

Porters (sjá mynd 5) hefur hlotið mikla athygli þegar kemur að því að greina þær hættur 

sem leynast í samkeppnisumhverfi fyrirtækja (Hill og Jones, 2009). Þegar samkeppnis-

kraftar eru miklir, verður oft verðsamkeppni á markaði (Kotler, 2003) sem ógnar 

fyrirtækinu og minnkar hagnaðarmöguleika þess (Barney og Hesterly, 2008; Kotler, 

2003). Porter greindi frá fimm samkeppniskröftum í líkani sínu. Það eru inngöngu 
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ógnanir (threat of entry), ógn sem stafar af núverandi samkeppni (threat of rivalry), ógn 

af staðkvæmdarvörum (threat of substitutes), ógn af birgjum (threat of suppliers) og ógn 

af kaupendum (threat of buyers). Hér á eftir verða samkeppniskraftar Padded Caps 

greindir (Barney og Hesterly, 2008).  

 

 

Mynd 5. Fimm krafta líkan Porters 

 

6.1.1 Inngöngu ógnanir (threat of entry) 
Nýir samkeppnisaðilar eru fyrirtæki sem eru nýtilkomin á markaði eða eru líkleg til þess 

að ná fótfestu á markaði og verða samkeppnisaðilar. Dyr markaðarins standa opnar fyrir 

öðrum fyrirtækjum þar til eitt af nýju samkeppnisaðilunum nær samkeppnisforskoti. Til 

að koma í veg fyrir að fyrirtæki geti komist auðveldlega inn á markað, verður að hækka 

markaðsþröskuldinn (Barney og Hesterly, 2008). Hér að neðan ber að sjá fjórar stærstu 

hindranir fyrir ný fyrirtæki sem geta staðið í vegi fyrir inngöngu þeirra á markað. 

 

Stærðarhagkvæmni fyrirtækja 

Erfitt getur reynst fyrir smærri fyrirtæki að koma inn á þétt setinn markað þar sem stærri 

fyrirtæki hafa náð stærðarhagkvæmni (Barney og Hesterly, 2008). Padded Caps getur 
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þurft að horfast í augu við stærri golfvöruframleiðendur ef þeir sjá sér hag í að framleiða 

svipaða vöru. Ef svo fer, þá er styttra í land fyrir þau fyrirtæki sem nú þegar hafa töluvert 

meiri framleiðslugetu og þekkingu en Padded Caps. 

 

Vöruaðgreining  

Vöruaðgreining á markaði er mjög mikilvæg. Mikilvægt er að aðgreina vöru Padded 

Caps frá því sem samkeppnisaðilar bjóða upp á. Padded Caps gætu til að mynda lagt 

mikið í vöruhönnun til að aðgreina sig frá tilvonandi samkeppnisaðilum. Sýnt hefur verið 

fram á að vöruhönnun vegur þungt í kaupákvörðunarferli viðskiptavina (Noble og 

Kumar, 2008). Markaðsráðandi golfvöruframleiðendur eins og Nike eru þekktir fyrir 

flotta hönnun. Padded Caps þarf því að finna leið til að aðgreina sínar vörur frá 

mögulegum samkeppnisaðilum. 

 

Kostnaðarhagkvæmni 

Sem dæmi um kostnaðarhagkvæmni má nefna einkaleyfi. Padded Caps orðið sér út um 

einkaleyfi og þar með gert öðrum fyrirtækjum erfitt fyrir þegar þau reyna að koma inn á 

markaðinn. Einkaleyfi á vörutegund, eða einhverju sem þarf til að framleiða 

vörutegundina, getur valdið því að kostnaður við að komast inn á markað er hár. Sýnt 

hefur verið fram á að fyrirtæki sem koma fyrst með vöru á markað og ná að koma henni á 

framfæri, eiga langlíft forskot á þá samkeppnisaðila sem koma síðar inn á markað 

(Robinson, 1988). 

 

Aðgerðir ríkisvalds 

Lítil hætta stafar af aðgerðum ríkisvalds fyrir Padded Caps. Þvert á móti gæti ríkið hvatt 

til aukinnar hjálmanotkunar í íþróttum eins og golfi í framtíðinni. Erfitt er að segja til um 

það hver viðbrögð ríkisvalds verða við vöru sem þessari. 
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6.1.2 Ógn sem stafar af núverandi samkeppni (threat of rivalry) 
Samkeppnisaðilar eru þau fyrirtæki sem nú þegar hafa einhvern hlut af markaðnum. 

 

Mörg fyrirtæki í samkeppni sem eru af sömu stærð 

Eins og stendur eru engin fyrirtæki að framleiða vöru sem er sambærileg Padded Caps. 

Því er engin bein samkeppni til staðar. Yfirvofandi hætta er þó mikil þar sem stórir 

golfvöruframleiðendur gætu komist hratt inn á markaðinn með svipaða vöru.  

 

Hægt vaxandi markaður 

Ef markaðurinn fer illa af stað og vex hægt, þá er hætta á að samkeppnisaðilar þurfi að 

berjast um þá fáu viðskiptavini sem eru til staðar. Í stað þess að eyða orku í að fá nýja 

viðskiptavini inn, verður samkeppnin oft mikil þar sem barist er um þá fáu sem eru á 

markaðnum (Barney og Hesterly, 2008).  Ekki er mikil hætta á að markaðurinn sem 

slíkur sé hægt vaxandi ef horft er til stærðar golfmarkaðarins. Spurningin er hvernig 

markaðurinn tekur við vörunni. 

 

Of líkar vörur 

Ef fyrirtæki ná ekki að aðgreina vörur sínar nægilega, endar sú barátta oftast með 

verðsamkeppni. Þar er líklegt að stærra og reyndara fyrirtækið, sem á góða bakhjarla, 

beri sigur úr bítum. Talsverðir möguleikar eru á að þetta gerist með golfderhúfur, þar sem 

derhúfur eru oft svipaðar í útliti, sama frá hvaða framleiðanda þær koma. Líklegt er að 

fyrirtæki muni aðgreina sig með tækniþróun í höfuðverndunarbúnaði til að aðgreina sig 

frá samkeppnisaðila. 

 

Of mikið af vörum á markaði á sama tíma 

Ef of mörg fyrirtæki fara í framleiðslu á vörum sem hafa svipaða eiginleika og Padded 

Caps, getur framboð orðið meira en eftirspurn. Við það lækkar vöruverð (Barney og 

Hesterly, 2008). 

6.1.3 Staðkvæmdarvörur (threat of substitutes) 
Sambærilegar vörur frá samkeppnisaðilum geta verið fyrirtækjum erfiðar. Ef vörur eru 

svipaðar, jafngóðar eða betri en Padded Caps, geta þær ráðið verðlagningu vöru 
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fyrirtækisins. Stórir samkeppnisaðilar geta frekar lækkað verð sitt töluvert undir það sem 

minni aðilar myndu ráða við að selja sína vöru á (Barney og Hesterly, 2008). 

Engin sambærileg vara er á markaði. Verðlagning og öll markaðssetning í kringum 

vöruna er því í höndum þeirra sem hana vilja framleiða. Ef varan nær vinsældum og 

önnur fyrirtæki sjá sér hag í tækifærum á markaði, getur reynst erfitt að keppa við verð 

frá öðrum fyirrtækjum með meiri reynslu og fjármagn.  

6.1.4 Ógn af birgjum (threat of suppliers) 
Í líkani Porters er talað um fimm aðstæður sem valda því að birgjar geti orðið hættulegir 

viðskiptavinum sínum. Þegar eitthvað af eftirtöldum atriðum á við um birgja fyrirtækis, 

geta þeir möguleika hækkað verð og tekið stærri hluta af gróða viðkomandi fyrirtækis 

(Barney og Hesterly, 2008). 

 

Ef fáir birgjar eru á markaði 

Þeir birgjar sem koma að framleiðslu Padded Caps eru derhúfurframleiðendur og 

fyrirtæki sem framleiða efni með höggdreifandi eiginleikum. Ætla má að auðveldara 

verði að finna derhúfuframleiðenda, en ekki eru til mörg fyrirtæki sem framleiða 

höggdreifandi efni sem hægt er að nota í þessum tilgangi. Hættan er sú að stór 

framleiðslufyrirtæki geri samninga við þessa birgja og taki þá smærri 

framleiðslufyrirtækin af markaði. 

 

Birgjar eru með mjög sérstæðar vörur 

Padded Caps er mjög sérstæð vara sem getur valdið mikilli ógn á markaði. Með því að 

vera með sérstæða vöru, hafa birgjar mun betri samningsstöðu en ella.  

 

Birgjum er ekki ógnað af samskonar vörum 

Þó fátt sé um birgja sem bjóða upp á höggdreifandi efni, þá er samt sem áður mikil 

samkeppni á þeim markaði. Birgjum er því ógnað af samkeppnisaðilum sínum. 

 

Birgjar ógna lóðréttri samþættingu 

Núverandi framleiðslufyrirtæki þeirra höggdreifandi efna sem Padded Caps hefur áhuga 

á, leggja áherslu á að framleiða einungis þessi efni, en ekki vörur sem notast við efnið. 
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Hættan á að birgjar ráðist í lóðrétta samþættingu er þó ávallt til staðar og ekki hægt að 

segja með vissu hver raunstefna sumra fyrirtækja er. 

 

Fyrirtækið er ekki hluti af mikilvægum viðskiptavinum birgjans 

Padded Caps er lítið fyrirtæki. Á meðan markaðurinn hefur ekki tekið við sér, er líklegt 

að birgjar flokki Padded Caps sem minni viðskiptavin. Óvíst er hvaða áhrif það myndi 

hafa. 

6.1.5 Ógn af kaupendum (threat of buyers) 
Kaupendur vilja fá sem mest úr sínum viðskiptum og leita því að besta verðinu. Þeir eru 

því með óbeint vald þegar kemur að rekstri fyrirtækja (Barney og Hesterly, 2008). 

Kaupanda verður að finnast verðlagið vera réttlætanlegt og fara saman við þau gæði og 

eiginleika sem Padded Caps hefur upp á að bjóða. Styrkur kaupenda hefur aukist 

verulega síðustu ár, þar sem auðveldara er fyrir þá að koma skoðunum sínum á framfæri 

við aðra mögulega kaupendur. Þeir geta því haft mikil áhrif á það hvort aðrir 

golfiðkendur festi kaup á Padded Caps. Mögulegir kaupendur geta meðal annars haft 

samskipti sín á milli á sérstökum heimasíðum sem tileinkaðar eru umsögnum um vörur, 

eða á hinum ýmsu samfélagsmiðlum. Eftirtalin fimm atriði benda til að hætta stafi af 

kaupendum á markaði.  

 

Lítill fjöldi kaupenda 

Golfmarkaðurinn er vel mettur með um 50 - 60 milljónir golfiðkenda. Markaðurinn sem 

slíkur er því ekki lítill, en óljóst er hversu margir kaupendur eru á markaði. Lítil hætta er 

á að golfmarkaðurinn minnki það mikið að framleiðsla á golfbúnaði verði óhagkvæm. 

 

Varan er lík samkeppnisvörum. 

Engar vörur eru til á markaði sem hægt er að bera Padded Caps saman við. Því ætti engin 

hætta að stafa af því að varan sé lík samkeppnisvörum. Hætt er við því að þegar og ef 

markaðurinn tekur við sér, að vörur á markaði verði einsleitar. Ef vörur verða einsleitar 

er líklegt að kaupandi taki verðlagningu eða vörumerki framyfir annað.  
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Vörur sem seldar eru kaupendum eru stór hluti af lokakostnaði 

Derhúfur eru venjulega seldar án umbúða. Allur kostnaður kaupanda ætti því að fara 

beint í vöruframleiðslu.  

 

Kaupendur fá ekki mikinn fjárhagslegan ávinning 

Sú hætta að kaupendur vilji ekki kaupa vöruna getur skapast, ef stór hluti virði vörunnar 

sem þeir fjárfesta í er eitthvað annað en sjálf varan. Þar má nefna dýrar umbúðir og 

flutningskostnað. Padded Caps verður selt án umbúða, þar sem það er venjan með 

derhúfur. Því ætti þetta vandamál ekki að vera til staðar. 

 

Kaupendur hóta lóðréttri samþættingu 

Ólíklegt er að kaupendur hóti lóðréttri samþættingu þar sem einkaleyfi og aðar stærri 

hindranir standa þeim í vegi. Mikil þróunarvinna þarf að eiga sér stað hjá notendum til að 

þeir geti komið með staðkvæmdarvöru. Þó er mögulegt að notendur sleppi endursölu 

verslunum og versli beint af framleiðendum. Það ætti ekki að koma niður á Padded Caps. 

7 Marketing Mix / Megamarketing 

Gott er að notast við margar mismunandi aðferðir og markaðstól þegar vara er 

markaðssett. Eitt greiningarlíkan sem hefur verið mikið notað við gerð markaðsáætlana 

er gjarnan kallað marketing mix. Líkanið skiptist vanalegast í „hin fjögur P“ (the four P's 

of marketing). Þau eru vara (product), verð (price), vettvangur (place) og vegsauki 

(promotion) (Kotler, 2003).  

Til að ná árangri á nýjum markaði, þar sem vara er áður óþekkt, þarf að skipuleggja og 

mynda tengslanet við aðila og markaði sem tengjast viðkomandi vöru (Kotler, 1986). Það 

getur verið viðeigandi að þrýsta á aðila og nýta sér tengsl við valdamikið fólk til að ná 

fram markaðsforskoti. Þeir aðilar geta tengst markaðnum óbeint, en gætu þó haft völd og 

ráðið ýmsu sem tengist hagsmunum fyrirtækisins. Kotler (1986) bætti því tveimur „P“-

um við marketing mix; almannatengsl (public relations) og vald (power). Gengur þessi 

viðbót undir nafninu megamarketing. Það er fyrst þegar traust og tengsl hafa myndast 

milli allra hagsmunaaðila, sem rými skapast fyrir vöru á markaði. Í stað þess að þrýsta 

nýrri vöru á markað, virkar betur að undirbúa markaðinn og hagsmunaaðila fyrst. Þegar 
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ljóst er að markaðurinn er tilbúinn fyrir vöruna, er lagt til atlögu með vöru inn á markað. 

Samstarf og sameiginleg þekking hagsmunaaðila inná markaði getur komið vel að notum 

og í raun stýrt því hvort ný vara muni seljast eða ekki. Án þekkingar og ráðlegginga gæti 

varan, þrátt fyrir að markaður sé til staðar, ekki selst (Humphreys, 2010). Um það bil 

75% af öllum nýjum vörum eða þjónustu sem kemur á markað, ná ekki hagnaði og þurfa 

að hverfa burt af markaði (Christensen o.fl., 2007).  

Hér á eftir fer umfjöllun um megamarketing viðbót Kotlers (1986). Ekki þykir 

tímabært að fara yfir hin fjögur P þar sem um markaðsrannsókn er að ræða hér en ekki 

markaðsáætlun. Almannatengsl og vald ber að skoða vegna mikilvægi þeirra þegar nýjar 

vörur eru kynntar á markað.  

7.1 Almannatengsl  
Fyrirtæki verða að kynna sér það umhverfi sem er til staðar áður en haldið er inn á 

markað. Mikilvægt er að skoða hvernig samfélagið virkar og hvernig samskipti eiga sér 

stað innan þess. Viðhorf og gildi eru mikilvæg í þessu samhengi. Eftir að viðkomandi 

fyrirtæki hafa kynnt sér stöðu mála innan markaðar, þurfa þau að aðlaga markaðsaðferðir 

sínar að þeim til að reyna falla betur inn. Til að falla betur inn og fá viðurkenningu frá 

hagsmunaaðilum getur reynst dýrmætt að styðja við málefni sem eru ofarlega á kortinu. 

Slíkt er hægt til að mynda með því að styrkja góðgerðarmál, íþróttafélög eða við þekkta 

einstaklinga. Slíkar aðgerðir geta vegið þungt þegar kemur að því að fyrirtækið eða varan 

fái stuðning frá almenningi þegar hún kemur á markað. 

7.2 Vald  
Markaðsfræðingar telja oft að góð vara og réttar markaðsleiðir leiði til árangurs, en horfa 

oft framhjá þeim aðilum sem geta stoppað vöruna á mörkuðum með því að setja lög eða 

reglur. Fyrirtæki sem ætla sér inn á markað með vöru, hvort sem það er innanlands eða 

erlendis, verða að kynna sér þá aðila sem hafa ákvörðunartökurétt innan þess ramma sem 

markaðurinn er í. Til að vara komist örugglega á markað, er vissara að kynna sér lög og 

reglur og halda sig innan viðeigandi regluramma á þeim markaði sem um er að ræða 

(Kotler, 1986). 

Padded Caps, eða aðilar tengdir starfseminni, gætu reynt að koma á framfæri tillögu til 

golfvalla og/eða ríkisvalds í viðeigandi löndum, um innleiðingu reglna um að 

golfiðkendum beri að nota höfuðbúnað á golfvöllum. Slík leið gæti einnig orðið fyrir 

tilstuðla samvinnu við tryggingarfélög sem gætu skyldað viðskiptavini sína til að spila 
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með slíkan höfuðbúnað. Með leiðum sem þessum væri mögulega hægt að margfalda 

stærð markaðarins. 

8 Að meta markaðsstærð 

Mikilvægt er að meta stærð markaðar áður en vara er sett á markað. Fyrirtækjum gengur 

oft erfiðlega að meta nákvæma markaðsstærð og í um 60% tilvika gefa rannsóknir falskar 

vonir um markaðsstærð (Dawid og Reimann, 2004). Eitt af lykilatriðum sem hafa ber í 

huga þegar markaður er metinn er að þekkja stærð og lýðfræði kaupenda, sem eru þættir 

sem geta breyst hratt. Ein mikilvægasta forsenda fyrir athugun á markaðsstærð er að 

komast að því hvort varan standi undir sér. Ef markaður er of lítill, mun varan líklega 

ekki standa undir sér. Ef markaður er stór, er líklegt að tilvonandi eða núverandi 

samkeppnisaðilar girnist hann líka (Tronstad, 2008).  

Til þess að meta mögulega heildarmarkaðsstærð (total market potential) er gjarnan 

notast við einfalda formúlu sem byggir á því að áætla fjölda mögulegra kaupenda og 

margfalda þá með fjölda árlegra kaupa á vörunni. Sú tala er síðan margfölduð með verði 

vörunnar (Kotler, 2003). Erfitt er að segja nákvæmlega til um það hversu margir sem 

segjast hafa áhuga á vöru muni í raun kaupa hana en gengið er út frá því að áhugasamir 

kaupendur séu mögulegir viðskiptavinir.	  	  

9 Mögulegar markaðsleiðir 
 

Það reynist oft erfitt og krefjandi að koma áður óþekktri vöru á markað. Vara sem 

notandinn veit mögulega ekki að hann þurfi á að halda getur virkað óþörf. Við slíkar 

aðstæður þarf að skapa eftirspurn og sýna fram á notagildi og „nauðsyn“ vörunnar. 

Hugmyndasmiður og framleiðslufyrirtækið þarf einnig að gæta sín, þar sem um nýja vöru 

er að ræða. Ef möguleikar á markaði eru til staðar, munu samkeppnisfyrirtæki vera fljót 

að taka við sér. Sum fyrirtæki kjósa að gera ekki markaðsrannsókn eða könnun vegna 

þess að þau eru hrædd við að missa markaðsforskot eða réttinn á hugmyndinni (Kotler, 

2003) og vilja komast hratt og örugglega á markað. Mjög mikilvægt er þó að kanna 

ákveðnar forsendur áður. 
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Eftirfarandi leiðir eru hugmyndir byggðar á markaðsleiðum sem hafa verið notaðar 

með svipaðar vörur eða vöruflokka. Búið er að aðlaga leiðirnar að Padded Caps. Gott er 

að hafa þessar leiðir í huga þegar kemur að markaðssetningu. Það gæti verið gagnlegt að 

blanda nokkrum aðferðum saman þegar kemur að því að markaðssetja vöruna. 

9.1 Viðhorfsbreyting golfiðkenda 
Það er í eðli fólks að fylgja hegðun og fordæmi annarra. Þó hegðun endurspegli ekki 

alltaf viðhorf (Myers, 2009), er viðhorf fólks til þess að ganga með höfuðvernd mikilvæg 

forsenda þess að koma slíkri vöru á markað. Rannsóknir sýna að þeir sem hafa jákvætt 

viðhorf til vöru eins og Padded Caps, halda áfram notkun á slíkri vöru þegar aðrir í sömu 

sporum hefja notkun á vörunni og fólk er minnt á þær hættur sem varan á að koma í veg 

fyrir. Sýnt hefur verið fram á að þeir sem hjóla með reiðhjólahjálma eru 78% líklegri til 

að ýta undir hjálmanotkun hjá öðrum en þeim sem ekki nota hjálma (Ludwig o.fl., 2005). 

Í rannsókn Ludwig og félaga (2005) var gerð tilraun til að auka notkun hjólreiðahjálma í 

menntaskóla í Bandaríkjunum. Nemendur fengu hjálma gefins í þeim tilgangi að reyna 

að koma af stað viðhorfsbreytingu í skólanum gagnvart hjálmum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á að notkun hjálma jókst á meðan á átakinu stóð, en 

minnkaði síðan stigbundið eftir að framkvæmd lauk. Þó hélst aukningin og hjálmanotkun 

var meiri almennt eftir rannsóknina heldur en fyrir.  

Því er mikilvægt að hvatt sé til vitundarvakningar golfiðkenda um þá hættu sem 

skapast getur á golfvellinum og að þeirri umræðu sé haldið við. Einnig er mikilvægt að 

viðhorfið gagnvart því að ganga með húfu með höfuðvernd sé jákvætt. 

9.2 Hræðsluáróður 
Ein leið til að auka sölu á hjálmum eða öryggisbúnaði almennt, er að greina frá 

alvarlegum slysum og/eða dauðsföllum sem hafa átt sér stað í íþróttinni. Þessi 

markaðstækni þekkist á mörkuðum þar sem hræðsluáróður er notaður. Í Evrópu árið 

2009 urðu óvenju mörg dauðaslys í skíðabrekkum. Mikið var fjallað um slysin í 

fjölmiðlum. Rannsóknir sýndu að sala á skíðahjálmum jókst um 13,2% eftir umfjöllunina 

(Jung o.fl., 2010). Gera má ráð fyrir að bein tenging sé á milli upplýsinga um slysin og 

aukningar á sölu hjálma. Athugað verður hvort hræðsluáróður hefur sömu áhrif á 

kauphegðun golfiðkenda. 



	  

30 

9.3 Samfélagsmiðlar 
Samfélagsmiðlar hafa orðið sífellt öflugri upp á síðkastið þegar kemur að 

markaðssetningu. Hefðbundin markaðssetning hefur breyst mikið síðastliðin ár, en áður 

fór markaðssetning fram aðeins frá fyrirtæki og til notenda í gegnum auglýsingar í 

ýmsum miðlum. Með komu samfélagsmiðla hefur þetta breyst mikið. Nú hafa fyrirtæki 

tækifæri til að tala beint við núverandi og mögulega viðskiptavini sína með lítilli 

fyrirhöfn og lágmarks kostnaði. Einnig geta viðskiptavinir talað saman opinberlega án 

þess að þekkjast á samfélagsmiðlum eins og fésbók og rætt um kosti og galla þeirrar 

þjónustu eða vöru sem verið er að bjóða upp á opinberlega. Því er erfitt og næstum 

ógerlegt fyrir stjórnendur fyrirtækja að stýra umræðunni um fyrirtæki sitt eða vöru sína 

(Mangold og Faulds, 2009).  

Með þessum nýju samskiptaleiðum geta markaðsdeildir nú náð til þúsundir manna 

með því einu að deila því sem þær hafa að segja á vefnum. Sumir sérfræðingar halda því 

fram að fyrirtæki þurfi ekki lengur á heimasíðu að halda, heldur nálgist þau viðskiptavini 

sína betur á fésbókinni. Ennfremur geta fyrirtæki nýtt sér auglýsingarmöguleika á fésbók. 

Það er hægt að fá upplýsingar um afmarkaða markhópa á fésbókinni1 t.d. með því að 

velja alla yfir 18 ára aldri í Bandaríkjunum sem hafa áhuga á golfi. Með því að leita að 

markhópi eftir þeim forsendum kemur í ljós að það eru 3,594,480 einstaklingar. Hægt er 

að borga fyrir auglýsingar sem birtast sérstaklega þeim markhópi. Það gefur auga leið að 

þetta er markviss markaðssetning þar sem einungis þeir sem segjast hafa áhuga á vörum 

tengdum golfi sjá auglýsinguna. Tíma og peningum er ekki sóað í þá sem hafa ekki 

áhuga á auglýsingunni. Samkvæmt rannsókn sem The National Golf Foundation gerði 

árið 2011 kom í ljós að um það bil 71% golfiðkenda í Bandaríkjunum nota fésbók, 

LinkedIn og/eða Twitter. Einnig sýndi rannsóknin að 30% af kaupum golfiðkenda á 

ýmiskonar golfvarningi fóru fram á netinu (National Golf Foundation, 2011). 

Vörumerkjastjórar og aðrir sem koma að markaðssetningu vörumerkja á 

samfélagsmiðlum verða þó að gæta hófs. Upphaflega voru samfélagsmiðlar gerðir til að 

tengja saman fólk en ekki til að tengja fólk við vörur (Fournier og Avery, 2011). Þó flest 

fyrirtæki nýti sér samfélagsmiðla gagnast það ekki öllum. Virkni á miðlum er 

nauðsynleg. Ekki dugar til að vera með síðu sem er illa uppfærð og lítið notuð. Fyrirtæki 

verða að tala beint við viðskiptavini sína og taka djúpan þátt í öllum samtölum sem eiga 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Notendur á fésbók ráða því sjálfir hvaða upplýsingar þeir gefa upp. Þessi nálgun á markhóp     

 endurspeglar því ekki endilega alla mögulega notendur í ákveðnum hópi, en getur gefið góða 
 hugmynd um markhópinn.  
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sér stað í kringum vöruna á heimavelli vörunar. Á útivelli eins og á fésbókarsíðum 

einstaklinga verða notendur þó að fá að ræða málin í friði (Lagorio, 2011). Vert er þó að 

fylgjast með öllum umræðum í netheiminum til að fá yfirlit yfir það hvert 

almenningsálitið er á vörunni.  

10 Rannsókn 

Eins og að framan greinir þá er raunveruleg slysahætta til staðar í golfi, þótt fáir hugsi út 

í hana og tíðni slysa sé lág. Af þeim mikla fjölda Bandaríkjamanna sem leitar sér 

læknisaðstoðar vegna alvarlegra höfuðáverka í golfi, er hlutfallslega stærsti hluti þeirra 

börn (Smith, 1999). 

Spyrja má þeirra áleitnu spurninga af hverju verndandi höfuðbúnaður standi ekki 

golfiðkendum til boða. Svar við henni kann að vera tæknilegt en fram til þessa hefur 

slíkur möguleiki ekki gert mönnum kleyft að útbúa höfuðvernd sem er nægilega vel 

hönnuð útlitslega til að passa inn í tísku golfsins. Ekki er hægt að útiloka að slíkri 

hugmynd hafi ekki skotið niður fyrr þrátt fyrir að fáir tengi saman orðin golf og 

höfuðáverkar.  

Hér á eftir fer rannsókn þar sem leitast verður svara við spurningum um það hvort 

markaður sé til staðar fyrir derhúfu með höfuðvernd sem verndar golfiðkendur fyrir 

höfuðáverkum í golfi.  

Metið verður hvort raunhæft er að selja slíkar derhúfu með innbyggðri höfuðvernd 

fyrir golfiðkendur. Einnig verður lagt mat á hvort þeir sem ástunda golf meti þessa hættu 

sem raunverulega eða hvort þeim finnist þeir vera öruggir úti á golfvöllum. Til frekari 

skýringar þá verður lagt mat á stærð markaðar útfrá þeim forsendum sem fást með 

rannsókn. Þá verður lagt mat á álit tveggja hópa. Fyrst er um að ræða álit hins almenna 

golfiðkenda sem ástundar íþróttina með reglubundnum hætti. Í annan stað er um að ræða 

álit foreldra þeirra barna sem stunda íþróttina. Notast var við megindlega 

rannsóknaraðferð, þar sem spurningarlista var dreift á golfiðkendur á 

höfuðborgarsvæðinu. 
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Leitast verður við að svara þremur rannsóknarspurningum. 

 

1) Er hættulegt að spila golf? 

2)  Telja golfiðkendur sig vera í slysahættu á golfvellinum? 

3)  Myndu golfiðkendur verja sig í golfi ef varnir væru í boði? 

11 Aðferð 

11.1 Þátttakendur 
Spurningalistinn var sendur rafrænt á tíu golfklúbba á höfuðborgarsvæðinu sem voru 

beðnir um að dreifa tölvupósti með hlekk á spurningarlista áfram til félagsmanna sinna. 

Þrír klúbbar urðu við þeirri beiðni, en einungis tveir þeirra upplýstu um fjölda 

áframsendra pósta. Golfklúbbur 1 sendi 756 meðlimum tölvupóst og fengust 177 svör frá 

þeim klúbbi sem gerir um 23% svarhlutfall. Golfklúbbur 2 sendi listann áfram á 340 

meðlimi, af þeim svöruðu 97 sem gerir um 29% svarhlutfall. Spurningalistinn var einnig 

settur á fésbókina, þar sem snjóboltaúrtaki var komið af stað og einstaklingar voru beðnir 

að deila hlekk á rafrænan spurningarlista áfram til vina og vandamanna. Ekki var veitt 

umbun fyrir þátttöku.  

Í upphafi spurningalistans kom fram að hann ætti aðeins við um þá sem spila golf og 

þá sem spila á völlum höfuðborgarsvæðisins (sjá viðauka 1). Gengið er út frá því að 

aðstæður á þéttskipuðum völlum á höfuðborgarsvæðinu endurspegli aðstæður á erlendum 

völlum betur en golfvellir í dreifbýli.  

Alls bárust 535 svör, en stærð heildarúrtaks er óþekkt. Svör frá fjórum þátttakendum 

voru fjarlægð; þrír svarendur voru utan af landi og einn hafði aðeins svarað einni 

spurningu. Eftir stóðu því gild svör 532 þátttakenda.  

Af þeim 477 svarendum sem gáfu upp kyn, voru 71% karlar og 29% konur. Það 

endurspeglar kynjaskiptingu golfiðkenda í Bandaríkjunum ágætlega þar sem fimmtungur 

golfiðkenda eru konur (National Golf Foundation, 2009). Svarendur voru á aldrinum 14 

til 81 árs. Meðalaldur var 48,6 ár (S = 12,7), 62 þátttakendur gáfu ekki upp aldur. 

Aldursdreifingu þátttakenda má sjá í töflu 1.  
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Tafla 1. Aldursdreifing   

  Fjöldi Hlutfall 
      

Undir 30 ára 42 8,9% 
30-39 ára 68 14,5% 
40-49 ára 124 26,4% 
50-59 ára 144 30,6% 
60 ára og eldri 92 19,6% 
Fjöldi svara 470 100% 

 

Hlutfallslega færri konur voru í yngri aldurshópum svarenda, en 14% þeirra sem voru 

undir 30 ára aldri voru konur og 22% þeirra sem voru 30 - 39 ára. Kynjadreifing innan 

eldri aldurshópa kom heim og saman við aldursskiptingu svarenda.  

Tæplega helmingur svarenda hafði lokið námi á háskólastigi, en aðeins einn af 

hverjum tíu hafði lokið grunnskólaprófi eða minna námi (sjá töflu 2).  

Tafla 2. Menntun  

  Fjöldi Hlutfall 
      

Grunnskólapróf eða minna 45 10,0% 
Framhaldsskólapróf 186 41,4% 
Háskólapróf 218 48,6% 
Fjöldi svara 449 100% 

 

Forgjöf svarenda bendir til þess hversu færir þeir eru í golfi. Því lægri sem talan er, 

því betri er viðkomandi í golfi. Meðalforgjöf er 20,0 en skiptingu þátttakenda eftir 

forgjöf má sjá í töflu 3. 

Tafla 3. Forgjöf   

  Fjöldi Hlutfall 
      

30+ 76 16,2% 
20 til 20,9 146 31,2% 
10 til 19,9 186 39,7% 
Undir 10 60 12,8% 
Fjöldi svara 468 100% 
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Stór hluti þeirra sem voru með 30+ í forgjöf voru konur, eða 58% þeirra. Hlutfall 

kvenna fer minnkandi eftir því sem forgjöf lækkar, en aðeins 12% þeirra sem eru með 

undir 10 í forgjöf eru konur.  

Í umfjölluninni sem fer hér á eftir verður talað um byrjendur ef golfiðkendur eru með 

yfir 30 í forgjöf, áhugamenn ef þeir eru með forgjöf á bilinu 10 - 30 og lengra komna ef 

þeir eru með undir 10. 

11.2 Mælitæki  
Höfundur samdi spurningalista með alls 30 spurningum. Við hönnun spurningalistans 

voru þrjú meginþemu höfð að leiðarljósi. Í fyrsta hluta, Öryggi og öryggistilfinning, voru 

12 spurningar. Í öðrum hluta, Padded Caps - aukið öryggi? voru 9 spurningar og í þriðja 

og síðasta hluta, Bakgrunnsspurningar voru 9 spurningar. Í lok bakgrunnskaflans var 

svarendum gefinn kostur á að koma ábendingum eða frekari upplýsingum á framfæri til 

höfundar.  

11.2.1 Öryggi og öryggistilfinning 
Í fyrsta hluta spurningalistans eru 12 spurningar um öryggi og öryggistilfinningu í golfi. 

Spurt var hvort svarendur teldu sig eða börn sín vera í mikilli eða lítilli slysahættu á 

vellinum og hvort þeir væru vakandi fyrir hættulegum golfboltum og kylfum samspilara 

sinna. Spurt var hvort svarendur eða börn þeirra hefðu fengið í sig golfbolta eða högg af 

völdum kylfu samspilara sins.  

11.2.2 Padded Caps – aukið öryggi? 
Padded Caps hugmyndin var útskýrð stuttlega í upphafi annars hluta („Padded Caps eru 

hefðbundnar golfderhúfur sem að auki eru með innbyggða höfuðvernd”). Auk 

lýsingarinnar sáu svarendur þrívíða mynd af vörunni til að skýra hugmyndafræðina bak 

við vöruna. Í spurningum 13 til 21 var spurt að því hvort svarendur hefðu áhuga á að 

kaupa derhúfu með höfuðvernd þegar þeir spila golf og þá hversu mikið þeir væru 

tilbúnir til að borga fyrir slíka vöru. Þeir sem áttu barn/börn voru spurðir hvort þeir hefðu 

áhuga á sambærilegri vöru fyrir barn sitt/börn sín. Að auki var spurt hvort slík húfa 

myndi auka á öryggistilfinningu golfiðkenda á vellinum. Því næst var sett fram 

staðhæfing um slysatíðni golfiðkenda í Bandaríkjunum annars vegar fyrir fullorðna 

golfiðkendur („Á hverju ári leita um 40.000 Bandaríkjamenn sér aðstoðar á 

bráðamóttökum landsins vegna höfuðmeiðsla sem þeir hafa hlotið í golfi”) og hins vegar 

fyrir þá sem eiga barn/börn sem spila golf („Af þeim 40.000 bandaríkjamönnum sem 
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tilkynna höfuðmeiðsli í golfi árlega eru um 25% af þeim yngri en 18 ára”). Í framhaldi 

voru svarendur spurðir hvort vitund þeirra um þessa hættu hefði áhrif á skynjun þeirra á 

öryggistilfinningu á golfvelli. Einnig var spurt hvort svarendur væru jákvæðari í garð 

kaupa á Padded Caps eftir lestur.  

11.2.3 Bakgrunnsspurningar 
Spurt var um kyn, fæðingarár og menntunarstig svarenda. Beðið var um póstnúmer svo 

hægt væri að tryggja að svarendur kæmu aðeins af höfuðborgarsvæðinu. Þar að auki voru 

svarendur beðnir um að gefa upp forgjöf.  

11.3 Framkvæmd 
Höfundur samdi spurningalista sem var settur upp í Questionpro 

(www.questionpro.com). Listinn var forprófaður á 10 aðilum sem spila golf á 

höfuðborgarsvæðinu. Lagfæringar voru gerðar í samræmi við ábendingar frá þeim. Að 

lagfæringum loknum var listinn sendur aftur á sömu aðila auk fimm annarra. Lítið sem 

ekkert var um lagfæringar eftir seinni umferðina. Að þessu loknu var tölvupóstur sendur 

á 10 golfklúbba (sjá viðauka 2) á höfuðborgarsvæðinu með það í huga að ná inn sem 

flestum svörum. Einn golfklúbbur áframsendi spurningalistann á félagsmenn samstundis, 

en tveir aðrir golfklúbbar sendu hlekkinn áfram eftir að hafa fengið ítrekun þess efnis frá 

rannsakenda. Hlekkur var einnig settur á fésbók þar sem vinir og vandamenn voru beðnir 

að senda hann áfram til áhugasamra.  

Þegar hlekkurinn var opnaður birtust leiðbeiningar fremst í spurningalistanum þar sem 

kom fram að listinn væri aðeins ætlaður þeim sem stunda/hafa stundað golf á 

höfuðborgarsvæðinu. Ennfremur var tekið fram að það tæki aðeins um 5 mínútur að 

svara listanum (sjá viðauka 1). Gagnaöflun hófst 18. mars og lauk 1. apríl 2012. Gögnin 

voru sótt í Excel úr Questionpro og flutt yfir í SPSS þar sem tölfræðileg úrvinnsla fór 

fram.  

11.4 Tölfræðileg úrvinnsla 
Tölfræðileg úrvinnsla fór fram í SPSS 20.0. Lýsandi tölfræði yfir allar spurningar var 

skoðuð og krosstöflur gerðar þar sem marktektarprófið kí-kvaðrat var notað til að athuga 

hvort það væri munur á svörum þátttakenda við spurningum eftir bakgrunnsþáttum.  
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12 Niðurstöður 

Hér á eftir fer umfjöllun um niðurstöður í þremur undirköflum. Fyrst verður farið yfir 

raunverulega hættu á golfvelli, þar sem leitast verður svara við því hvort það sé í raun 

hættulegt að spila golf. Því næst verður fjallað um skynjaða hættu til að leitast svara við 

hvort golfiðkendur telji sig vera í hættu á golfvöllum. Að síðustu verður farið yfir hvort 

golfiðkendur myndu verja höfuð ef varnir væru í boði. Í síðasta kaflanum verður einnig 

fjallað stuttlega um tískuáhuga golfiðkenda. Í síðari hluta spurningalistans voru 

svarendur spurðir sömu spurninga og áður, eftir að hafa lesið staðhæfingu um slysatíðni í 

golfi. Í hverjum kafla fyrir sig verður farið yfir niðurstöður þeirra spurninga og hvort það 

reynist munur á svörum þátttakenda fyrir og eftir að þeir lásu þær staðhæfingar. 

Birtar eru tíðnitöflur yfir allar spurningar. Mismunandi fjöldi svara liggur að baki 

hverrar spurningar, þar sem sumir kjósa að svara ekki og aðrar spurningar eiga aðeins við 

um ákveðinn hóp svarenda. Svör eru greind eftir bakgrunnsþáttunum kyni, aldri og 

forgjöf. Marktektarprófið kí-kvaðrat var notað til að athuga hvort það væri munur á 

hlutföllum hópa eftir bakgrunni. Töflur eða myndir eru birtar í þeim tilfellum þar sem 

munur á hlutföllum eftir bakgrunni reyndist marktækur. Vegna lítillar dreifingar svara í 

mörgum tilfellum, þurfti að sameina svarmöguleika fyrir bakgrunnsgreiningu til að 

uppfylla skilyrði kí-kvaðrat prófs. Aðeins verður fjallað um niðurstöður þar sem 

marktækur munur kemur fram. Tíðnitafla er ávallt sýnd með upphaflegum flokkum en 

sameinaðir flokkar eru notaðir í bakgrunnsgreiningu sem fylgir. Spurningar voru einnig 

greindar eftir hvor annarri til að varpa frekara ljósi á niðurstöður.  

12.1 Raunveruleg hætta á golfvelli 
Í þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningu 1, er hættulegt að spila 

golf? Spurt var hvort svarendur hefðu fengið golfbolta í sig og svaraði tæpur þriðjungur 

því játandi, sjá töflu 4. 
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Tafla 4. Hefur þú fengið golfbolta í þig á golfvelli? 

  Fjöldi Hlutfall 
      

Já 159 30,2% 

Ég hef næstum því fengið golfbolta í mig 165 31,3% 
Nei 203 38,5% 
Fjöldi svara 527 100% 

 

Fleiri karlar en konur höfðu fengið í sig bolta á golfvelli (sjá mynd 6) og áberandi fleiri 

þeirra sem voru lengra komnir í íþróttinni (58%) heldur en áhugamanna (sjá mynd 7).  

 

Mynd 6. Golfiðkendur sem hafa fengið í sig golfbolta, greint eftir kyni. 

 

 

Mynd 7. Golfiðkendur sem hafa fengið í sig golfbolta, greint eftir forgjöf. 
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Yfir helmingur þeirra sem höfðu fengið í sig golfbolta sögðust vera varari um sig á 

golfvelli eftir að hafa fengið bolta í sig (sjá töflu 5). 

 

Tafla 5. Ert þú varari um þig á golfvellinum eftir að þú fékkst í þig bolta? 

  Fjöldi Hlutfall 
      

Já 91 56,9% 
Nei 54 33,8% 
Veit ekki 15 9,4% 
Fjöldi svara 160 100% 

 

 

Mjög fáir höfðu lent í því að fá kylfu samspilara síns í sig þegar hann er að slá, en 5% 

höfðu næstum því orðið fyrir kylfu samspilara síns (sjá töflu 6).  

 

Tafla 6. Hefur þú orðið fyrir kylfu samspilara þíns þegar hann er að slá? 

  Fjöldi Hlutfall 
      

Já 10 1,9% 
Ég hef næstum því orðið fyrir kylfu samspilara míns 25 4,7% 
Nei 492 93,4% 
Fjöldi svara 527 100% 

 

Hlutfallslega fleiri börn höfðu orðið fyrir kylfu samspilara sinna, eða 5% aðspurðra 

foreldra. Foreldrar voru einnig spurðir hvort barn þeirra hefði fengið í sig golfbolta og 

svaraði einn af hverjum tíu því játandi (sjá töflu 7). 

 

Tafla 7. Hefur barn þitt ... 

  Já Nei Veit ekki 

  Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 
              

...fengið golfbolta í sig á golfvelli? 27 10% 218 83% 18 7% 

...orðið fyrir kylfu samspilara síns þegar það er að spila golf? 12 5% 222 85% 26 10% 
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12.2 Skynjuð hætta 
Í þessum kafla verður leitast eftir svörum við rannsóknarspurningu 2, telja golfiðkendur 

sig vera í slysahættu á golfvellinum? 

Golfiðkendur voru spurðir hversu mikilli eða lítilli slysahættu þeir telja sig vera í á 

golfvelli. Aðeins þrettán svarendur töldu sig ekki vera í hættu á golfvellinum, en flestir 

töldu sig vera í lítilli (75%) eða talsverðri (22%) hættu (sjá töflu 4). Þeir svarendur sem 

áttu barn/börn, sem spila eða hafa áður spilað golf, voru spurðir hversu mikilli eða lítilli 

slysahættu þeir teldu barn sitt/börn sín vera í á golfvelli. Rúmlega 8% foreldra töldu barn 

sitt/börn sín vera í mikilli eða mjög mikilli hættu á golfvellinum. Rétt um helmingur 

svarenda sagði barn sitt/börn sín vera í lítilli hættu (sjá töflu 8).  

 

Tafla 8. Hversu mikilli eða lítilli slysahættu... 

  Engri Lítilli Talsverðri Mikilli 
Mjög 

mikilli 

  Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 
                      

...telur þú þig vera í á golfvelli? 13 2% 397 75% 114 22% 5 1% 1 0% 

...telur þú barn þitt vera í á golfvelli? 8 3% 137 51% 104 38% 17 6% 5 2% 
 

 

Þegar skynjuð hætta var skoðuð eftir bakgrunni, kom í ljós munur á kyni og aldri. 

Karlar töldu sig síður vera í hættu heldur en konur (sjá mynd 8). Svarendur á aldrinum 40 

til 59 ára töldu sig vera í meiri hættu en aðrir á golfvellinum (sjá mynd 9). Ekki kom 

fram munur á svörum þegar spurt var um slysahættu hjá börnum svarenda. 
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Mynd 8. Hversu mikilli hættu telur þú þig vera í á golfvelli? Greint eftir kyni. 

 

 

Mynd 9. Hversu mikilli hættu telur þú þig vera í á golfvelli? Greint eftir aldri. 

 

Meirihluti svarenda sagðist alltaf eða stundum vera vakandi fyrir hættulegum golfboltum 

(sjá töflu 9). Svarendur voru einnig spurðir hvort þeir væru vakandi fyrir þeirri hættu sem 

getur stafað af kylfum samspilara sinna. Eins og sést í töflu 9, sögðust 97% svarenda 

alltaf eða oftast vera vakandi fyrir kylfum samspilara sinna þegar þeir eru að slá.  
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Tafla 9. Ert þú vakandi fyrir…  

  Alltaf Oftast Stundum Sjaldan Aldrei 

  Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 
                      

...hættulegum golfboltum? 114 22% 340 64% 56 11% 20 4% 0 0% 

...kylfum samspilara þinna 
þegar þeir eru að slá? 390 74% 119 23% 10 2% 7 1% 0 0% 

 

Skýrt samband mátti sjá milli forgjafar og þess að vera vakandi fyrir hættulegum 

golfboltum öllum stundum. Þeir sem voru lengra komnir í golfi voru nær alltaf vakandi 

fyrir hættulegum boltum. Hið sama átti við um 81% byrjenda (sjá mynd 10).  

 

 

 

Mynd 10. Ertu vakandi fyrir hættulegum golfboltum? Greint eftir forgjöf. 

 

Nær allir svarendur, eða 96%, kalla alltaf eða oftast FORE þegar golfbolti þeirra 

stefnir í átt að fólki á vellinum. Einungis fjórir svarendur sögðust aldrei kalla FORE og 

þrír vissu ekki hvað var átt við með FORE (sjá töflu 10). 
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Tafla 10. Kallar þú FORE ef golfboltinn þinn stefnir í átt að fólki? 

  Fjöldi Hlutfall 
      

Alltaf 360 68,2% 
Oftast 144 27,3% 
Stundum 14 2,7% 
Sjaldan 6 1,1% 
Aldrei 4 0,8% 
Fjöldi svara 528 100% 

 

 

Svarendur greindu flestir frá því að þeir beygi sig niður og verndi höfuð með höndum 

þegar þeir heyra kallað FORE á golfvelli. Um 7% leita eftir boltanum á lofti án þess að 

verja sig (sjá töflu 11). 

Tafla 11. Hvernig bregst þú við ef þú heyrir kallað FORE á golfvelli? 

  Fjöldi Hlutfall 
      

Beygi mig niður og vernda höfuð með höndum 483 92,7% 

Horfi í átt að kallinu og leita eftir golfbolta 38 7,3% 

Fjöldi svara 521 100% 

 

Rúmur fjórðungur þeirra sem eru í byrjendahópi golfiðkenda horfa í átt að kallinu en 

beygja sig ekki og vernda höfuð með höndum. Aðeins 2% þeirra sem eru lengra komnir 

sýna engin viðbrögð við því þegar einhver kallar FORE (sjá mynd 11).  
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Mynd 11. Hver eru viðbrögð þín við að heyra FORE kallað á golfvelli? Greint eftir forgjöf. 

Þegar svarendur voru spurðir hvort þeir teldu sig vera í meiri hættu á golfvöllum eftir 

að hafa lesið staðhæfing um slysatíðni, töldu 13% sig vera í meiri hættu á golfvöllum  en 

áður og 17% töldu barn sitt/börn sín vera í meiri hættu á golfvöllum en áður (sjá töflu 

12). 

Tafla 12. Í ljósi ofangreindar staðhæfingar finnst þér..  

  Já Nei Veit ekki 

  Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 
              

...þú vera í meiri hættu á golfvöllum? 67 13% 401 80% 35 7% 

...barn þitt vera í meiri hættu á golfvöllum? 38 17% 171 74% 21 9% 
 

 

Byrjendur í golfi urðu fyrir meiri áhrifum af þessum upplýsingum heldur en þeir sem 

voru lengra komnir, en 21% þeirra fyrrnefndu töldu sig vera í meiri hættu á golfvöllum 

eftir að hafa lesið staðhæfinguna. Það sama átti við um 9% þeirra sem voru með 10 til 

19,9 í forgjöf og 8% þeirra sem voru með undir 10 í forgjöf (sjá mynd 12). 
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Mynd 12. Í ljósi ofangreindrar staðhæfingar finnst þér þú vera í meiri hættu á golfvöllum? Greint 
eftir forgjöf. 

 

Um 20% þeirra sem töldu sig vera í hættu fyrir staðhæfingu, töldu sig vera í meiri 

hættu eftir að hafa heyrt tölur um tíðni höfuðáverka í golfi í Bandaríkjunum. Hinsvegar 

fannst rúmum 11% af þeim sem töldu sig vera í engri hættu fyrir staðhæfingu vera í meiri 

hættu en áður eftir að hafa lesið staðhæfinguna. 

Ennfremur voru 46% þeirra sem töldu sig ekki vera í slysahættu á golfvelli þeirrar 

skoðunar að golfderhúfa með höfuðvernd myndi veita þeim aukið öryggi á golfvellinum. 

Þriðjungur var ekki viss hvort þeir myndu finna fyrir auknu öryggi. Af þeim sem töldu 

sig vera í einhverri hættu þegar þeir spiluðu golf, töldu 58% að golfderhúfa með 

höfuðvernd myndi veita þeim aukið öryggi á golfvellinum.  

12.3 Áhugi á PaddedCaps 
Í þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningu 3, myndu golfiðkendur 

verja sig í golfi ef varnir væru í boði? 

Alls sýndu 42% svarenda áhuga á að kaupa hefðbundna golfderhúfu með höfuðvernd 

fyrir sjálfa sig. Nokkuð margir voru óákveðnir, en tæplega þriðjungur sagðist ekki vita 

hvort þeir gætu hugsað sér að kaupa hefðbundna golfderhúfu með höfuðvernd. Af þeim 

svarendum sem áttu barn/börn, sýndu 68% áhuga á að kaupa slíka húfu fyrir barn 

sitt/börn sín (sjá töflu 13). 
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Tafla 13. Gætir þú hugsað þér að kaupa hefðbundna golfderhúfu með höfuðvernd… 

  Já Nei Veit ekki Sjaldan Aldrei 

  Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 
                      

...fyrir þig? 216 42% 137 27% 160 31% 66 14% 31 7% 

...fyrir barn þitt? 222 68% 33 10% 72 22% 66 14% 18 4% 
 

Tveir þriðju þeirra sem voru undir 30 ára aldri sögðust geta hugsað sér að kaupa 

hefbundna golfderhúfu með höfuðvernd. Þriðjungur þeirra sem voru 60 ára og eldri voru 

sömu skoðunar, en 40% þeirra voru þó óákveðnir. Því lægri forgjöf sem svarendur höfðu, 

því síður gátu þeir hugsað sér að kaupa húfu með höfuðvernd. Rúmlega helmingur 

byrjenda gátu hugsað sér að kaupa slíka húfu, en aðeins fjórðungur þeirra sem voru 

lengra komnir í íþróttinni (sjá töflu 14).   

Tafla 14. Gætir þú hugsað þér að kaupa hefðbundna golfderhúfu með höfuðvernd? Greint eftir aldri 
og forgjöf. 

 
Já Nei Veit ekki 

        
Aldur       
Undir 30 ára 67% 19% 14% 
30 til 39 ára 40% 25% 35% 
40 til 49 ára 42% 26% 32% 
50 til 59 ára 49% 27% 24% 
60 ára + 32% 28% 40% 
Forgjöf        
30+ 53% 18% 29% 
20 til 29,9 48% 15% 37% 
10 til 19,9 43% 32% 25% 
Undir 10 25% 40% 35% 

 

Ennfremur kom í ljós að þriðjungur þeirra sem hafði fengið í sig golfbolta hafði áhuga á 

að kaupa golfderhúfu með höfuðvernd. Þeir sem höfðu ekki fengið í sig golfbolta voru 

öllu jákvæðari, en 42% höfðu áhuga á að kaupa umrædda húfu. Áhugavert var einnig að 

sjá að 51% þeirra sem höfðu næstum því fengið í sig golfbolta höfðu áhuga á að eignast 

slíka húfu. 

Einnig var áhugavert var að sjá hve margir voru tilbúnir til að kaupa golfderhúfu með 

höfuðvernd fyrir barn sitt/börn sín. Hlutfallslega fleiri konur (78%) en karlar (63%) gátu 

hugsað sér að kaupa slíka húfu fyrir barn sitt/börn sín (sjá mynd 13). Um 25% þeirra sem 

voru lengra komnir í íþróttinni gátu hugsað sér að kaupa golfderhúfu með höfuðvernd 

fyrir sig, en 53% þeirra gátu hugsað sér að kaupa slíka húfu fyrir barn sitt/börn sín. 
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Fjórðungur var óákveðinn. Aðeins 2% byrjenda sögðust ekki geta hugsað sér að kaupa 

golfderhúfu með höfuðvernd fyrir barn sitt og 4% þeirra sem voru með 20 til 29,9 í 

forgjöf (sjá mynd 14).  

 

Mynd 13. Gætir þú hugsað þér að kaupa golfderhúfu með höfuðvernd fyrir barn þitt? Greint eftir 
kyni. 

 

Mynd 14. Gætir þú hugsað þér að kaupa golfderhúfu með höfuðvernd fyrir barn þitt? Greint eftir 
forgjöf. 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort notkun derhúfu með höfuðvernd myndi veita þeim 

aukið öryggi á golfvellinum. Tæplega helmingur svarenda taldi að slík húfa myndi veita 

þeim aukið öryggi á golfvelli, en þriðjungur sagðist ekki vera viss (sjá töflu 15). 
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Tafla 15. Telur þú að slík húfa myndi veita þér aukið öryggi á golfvelli? 

  Fjöldi Hlutfall 
      

Já 244 48,7% 
Nei 90 18,0% 
Veit ekki 167 33,3% 
Fjöldi svara 501 100% 
   

 

Helmingur karla og tæplega helmingur kvenna taldi umrædda húfu veita þeim meira 

öryggi á golfvelli. Um fimmtungur karla sagðist hins vegar halda að þessi húfa myndi 

ekki auka á öryggi þeirra, en það sama átti við um 11% kvenna. Þegar áhugi á því að 

kaupa húfu með höfuðvernd var skoðaður eftir aldri kom í ljós að yngsti aldurshópurinn 

var mun jákvæðari á það að kaupa sér húfu heldur en þeir sem eldri voru. Þótt 

hlutfallslega færri í eldri aldurshópum hafi haldið að slík húfa myndi auka á öryggi 

þeirra, voru hlutfallslega margir í eldri aldurshópum sem vissu ekki hvort þeir teldu slíka 

húfu auka á öryggi sitt á vellinum (frá 31% og upp í 45%) heldur en í yngsta 

aldurshópum (12%).  

Tafla 16. Telur þú að slík húfa myndi þér aukið öryggi á golfvelli? Greint eftir kyni, aldri og forgjöf. 

 
Já Nei Veit ekki 

        
Kyn        
Karl 50% 19% 31% 
Kona 47% 11% 42% 
Aldur        
Undir 30 ára 76% 12% 12% 
30 til 39 ára 53% 16% 31% 
40 til 49 ára 41% 23% 36% 
50 til 59 ára 54% 14% 32% 
60 ára og eldri 40% 15% 45% 
Forgjöf        
30+ 52% 11% 37% 
20 til 29,9 57% 8% 35% 
10 til 19,9 45% 21% 33% 
Undir 10 40% 28% 33% 

 
Þvert á það sem talið var, höfðu upplýsingar um slysatíðni og hættu í golfi sem komu 

fram í spurningalistanum lítil áhrif á svörun þátttakenda þegar spurt var hvort þeir gætu 

hugsað sér að kaupa golfhúfu með höfðuvernd fyrir sjálfa sig eða barn sitt/börn sín. Áður 

en staðhæfingin var sett fram sögðust 42% hafa áhuga á að kaupa golfderhúfu með 
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höfuðvernd. Eftir að upplýsingarnar voru settar fram hafði það hlutfall hækkað í 48%. 

Hlutfallslega færri svarendur sögðust vilja kaupa slíka húfu fyrir barn sitt, en 68% 

svöruðu því játandi áður en staðhæfing var sett fram en 58% í seinna skiptið (sjá töflu 

17).  

Tafla 17. Í ljósi ofangreindrar staðhæfingar, gætir þú hugsað þér að kaupa golfderhúfu með 
höfuðvernd… 

  Já Nei Veit ekki Sjaldan Aldrei 

  Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 
                      

...fyrir þig? 238 48% 139 28% 122 24% 66 14% 31 6.5% 

...fyrir barn þitt? 133 58% 45 20% 51 22% 66 14% 18 3.8% 
 

Þegar svör við spurningu um kaup á golfderhúfu með höfuðvernd voru skoðuð fyrir 

og eftir staðhæfingu, kom í ljós að 63% byrjenda í golfi og 57% þeirra sem voru með 20 

til 29,9 í forgjöf voru tilbúnir til að kaupa húfuna. Áður en staðhæfing var birt höfðu 53% 

byrjenda og 48% þeirra með 20 til 29,9 svarað því játandi. Hlutfall þeirra sem svöruðu 

spurningunni neitandi var næstum óbreytt, en færri hökuðu við veit ekki og tóku því 

afstöðu í seinna skiptið (sjá mynd 15).  

 

Mynd 15. Gætir þú hugsað þér að kaupa derhúfu með höfuðvernd? Greint eftir forgjöf. 

 

Aðeins 7% svarenda spila aldrei með derhúfu, en 59% spila alltaf eða oftast með derhúfu. 

Mikilvæg forsenda þess að geta sett Padded Caps á markað er að athuga hvort 

golfiðkendur gangi almennt með derhúfu þegar þeir spila golf. Rúmur helmingur 
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svarenda greindi einnig frá því að klæðast alltaf eða oftast vörum frá þekktum 

golfframleiðendum og um þriðjungur stundum. Aðeins 18 svarendur sögðust aldrei 

klæðast vörum frá þekktum golfframleiðendum (sjá töflu 18).  

Tafla 18. Tíska í golfi 

  Alltaf Oftast Stundum Sjaldan Aldrei 

  Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 
                      

Spilar þú golf með derhúfu? 90 19% 190 40% 103 21% 66 14% 31 7% 

Klæðist þú merkjafatnaði í golfi? 46 10% 196 41% 153 32% 66 14% 18 4% 
 

 

Munur var á notkun derhúfa í golfi eftir forgjöf. Áhugamenn nota derhúfur oftar í 

golfi heldur en byrjendur eða lengra komnir (sjá mynd 16).  

 

 

Mynd 16. Spilar þú golf með derhúfu? Greint eftir forgjöf. 

 

Skýrt samband var milli klæðaburðar í golfi og forgjafar. Því færari sem svarendur 

voru í golfi, því hlutfallslega fleiri þeirra sögðust alltaf eða oftast klæðast vörum frá 

þekktum golfframleiðendum. Tæpur þriðjungur byrjenda sagðist aldrei klæðast vörum frá 

þekktum golfframleiðendum, en hið sama átti aðeins við um 8% þeirra sem eru lengra 

komnir (sjá mynd 17). 

36% 

48% 
54% 

67% 

35% 34% 
31% 25% 29% 

19% 
15% 8% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

30+ 20 til 29,9 10 til 19,9 Undir 10 

Alltaf/oftast Stundum Sjaldan/aldrei 



	  

50 

 

Mynd 17. Klæðist þú vörum frá þekktum golfframleiðendum þegar þú spilar golf? Greint eftir 
forgjöf. 
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13 Umræða 

Lítið sem ekkert hefur verið rannsakað um öryggistilfinningu golfiðkenda. Engin vara 

virðist vera til á markaði sem gerir golfiðkendum kleyft að verja sig gegn golfboltum eða 

öðru sem getur valdið höfuðáverkum. Þessi rannsókn var gerð í þeim tilgangi að komast 

að því hvort golfiðkendur séu í hættu á að hljóta höfuðáverka þegar þeir spila golf, hvort 

þeir skynji hættuna ef hún er til staðar og hvort þeir myndu verja sig með vörum eins og 

Padded Caps ef þær væru í boði.  

Er hættulegt að spila golf? Hér var sýnt fram á að kylfingar geta verið í talsverðri 

hættu á golfvellinum. Árlegar innlagnir á bráðamóttöku í Bandaríkjunum, vegna 

höfuðáverka í golfi eru, eins og áður hefur verið greint frá, um 40.000 (Smith, 1999). 

Gert er ráð fyrir því að ekki séu allir lagðir inn sem verða fyrir áverkum í íþróttinni og 

því gæti þessi tala verið talsvert hærri. Þegar innlagnir eru bornar saman við heildarfjölda 

kylfinga í Bandaríkjunum eru 0,08% þeirra sem sækja sér læknisaðstoðar vegna 

höfuðáverka sem þeir hafa hlotið í golfi á ári hverju. Þegar slysin gerast þá eru þau oftar 

en ekki alvarleg. Þessi tala auk annarra sýnir að golfiðkendur eru í talsverðri hættu þegar 

þeir spila golf. Verulega kom á óvart að tæpur þriðjungur svarenda hafði fengið golfbolta 

í sig og þar að auki höfðu 31% næstum orðið fyrir golfbolta. Því lægri sem forgjöf 

svarenda var, því líklegra var að þeir hefðu fengið í sig golfbolta á einhverjum 

tímapunkti. Líklega má rekja það til þess að þeir hafi spilað golf lengur en þeir sem sýna 

lakari árangur í íþróttinni. Eftir að hafa fengið í sig golfbolta urðu 57% þeirra varari um 

sig eftir slysið. Einungis 10% barna höfðu fengið golfbolta í sig enda hafa þau líklega 

spilað golf í styttri tíma en eldri kylfingar. Hættan er sannarlega til staðar á golfvellinum. 

Töluverðar líkur eru á því að verða fyrir golfbolta einhvern tíman á ferlinum og gæti 

höggið haft alvarlegar afleiðingar í för með sér.  

Kylfingar voru spurðir að því hvort þeir teldu sig vera í hættu á golfvellinum. Skynjuð 

hætta á golfvöllum hækkar með aldri. Því eldri sem golfiðkandinn er því meiri hættu 

skynjar hann. Skynjuð hætta nær hámarki á aldursbilinu 50 - 59 ára, en lækkar örlítið 

eftir það. Það kom ekki á óvart að foreldrar golfiðkenda töldu börn sín almennt vera í 

meiri hættu, en 38% töldu börn sín vera í talsverðir hættu á meðan einungis 22% kylfinga 

töldu sjálfa sig vera í talsverðri hættu. Konur meta sig almennt í meiri hættu en karlar. 

Eins og rannsakandi bjóst við eru þeir sem eru lengra komnir í íþróttinni meira vakandi 
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fyrir hættulegum golfboltum. Hræðsluáróður hafði áhrif á skynjaða hættu kylfinga. Um 

13% töldu sig vera í meiri hættu eftir að hafa lesið fullyrðingu um fjölda höfuðáverka 

sem Bandaríkjamenn hljóta árlega í golfi, sem kemur heim og saman við niðurstöður 

Jung og félaga (2010). Tæpur fimmtungur taldi barn sitt/börn sín vera í meiri hættu. 

Áhugavert var að sjá að byrjendur töldu sig vera í meiri hættu heldur en þeir sem voru 

með lægri forgjöf. Þegar slysatíðni svarenda er skoðuð, höfðu 58% þeirra sem voru með 

undir 10 í forgjöf fengið golfbolta í sig en aðeins 21% þeirra sem voru með 30+í forgjöf 

og 19% þeirra sem voru með 20 til 29,9 í forgjöf. Golfiðkendur telja sig almennt ekki 

vera í mikilli hættu, en þó einhverri. Slíkt  gæti bent til að þeir séu meðvitaðir um 

hættuna en hugsi almennt séð ekki mikið um hana. Það þyrfti opna umræðu og samvinnu 

milli golfvalla, tryggingarfélaga og annarra ef vekja á kylfinga til vitundar og búa til 

regluverk sem hvetur til höfuðverndar í golfi.  

Spurt er í rannsóknarspurningu 3 hvort golfiðkendur myndu verja sig fyrir 

höfuðáverkum í golfi ef varnir væru í boði. Padded Caps er nýjung sem svarendur höfðu 

(að öllum líkindum) ekki heyrt af áður. Tæplega helmingur svarenda var tilbúinn til að 

kaupa slíka húfu fyrir sjálfan sig og 68% fyrir börn sín. Fimmtungur kylfinga telur sig 

samkvæmt rannsókninni vera í lítilli hættu á golfvellinum, en þó sýna 42% áhuga á að 

festa kaup á Padded Caps. Sömu sögu er að segja af kaupvilja foreldra fyrir börn sín en 

hann er töluvert hærri en metin hætta þeirra. Áhugasömustu kaupendur voru undir 30 ára, 

þó þeir skynji að meðaltali minnstu hættuna. Þeir sem höfðu næstum því fengið í sig 

bolta voru líklegastir til að vilja eignast Padded Caps derhúfu. Þeir sem höfðu annað 

hvort ekki fengið í sig golfbolta eða höfðu fengið golfbolta í sig sýndu minni áhuga. 

Möguleg ástæða að baki því gæti legið í þeirri skýringu að þeir sem hafa fengið í sig 

golfbolta skynji hættuna minni þar sem höggið var ekki eins slæmt og þeir hefðu haldið. 

Því hærri sem forgjöfin, þeim mun meiri líkur eru á því að viðkomandi hafi áhuga á að 

fjárfesta í Padded Caps fyrir börn sín. Einnig voru konur líklegri til að vilja vernda börn 

sín. Eftir að hafa klárað spurningarlistann gafst svarendum tækifæri á að tjá sig um 

innihald hans. Einn þátttakandi nefndi að hann noti ávallt öryggishjálm þegar hann spilar 

golf.  

Almennt eru kylfingar mjög áhugasamir um að kaupa golfderhúfu með höfuðvernd 

fyrir bæði sjálfan sig og barn sitt/börn sín. Töluvert meiri áhugi er á að kaupa slíka vöru 

fyrir barn sitt, en sambærilega kauphegðun mátti einnig sjá á markaði hjólreiða- og 

skíðahjálma til að byrja með. Mögulega getur verið að markaður fyrir höfuðvernd í golfi 
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hafi einfaldlega ekki tekið við sér, enn sem komið er, og að foreldrar vilji byrja á því að 

vernda börn sín. Ef markaðurinn þróast með sama hætti og markaður hjólreiða- og 

skíðahjálma gerði, ætti fylgi fullorðinna að aukast með tímanum (Ludwig o.fl., 2005). 

Hafa skal í huga að meirihluti kylfinga í rannsókninni klæðist stundum eða oftast 

fatnaði frá þekktum golfvöruframleiðendum. Það getur verið að golfiðkendur setji það 

fyrir sig þegar Padded Caps er skoðað og þá sérstaklega ef til eru samkeppnisvörur frá 

stærri og þekktari framleiðendum. Í ljósi þess er mælt með að Padded Caps fari í samstarf 

við stærra og þekktara golfvörumerki, til að ná trausti golfiðkenda. Auk þess eru góðar 

líkur á því að ef varan selst vel, að stórir aðilar á golfvörumarkaðnum sjái sér hag í að 

kynna svipaða lausn. Líklega munu þau fyrirtæki veita Padded Caps harða samkeppni, 

sem erfitt sé að standast. 

Hér að neðan hefur rannsakandi dregið upp mynd af tveim dæmigerðum og 

samkvæmt rannsókninni, líklegustu kaupendum Padded Caps: 

Ø Kylfingur á sextugsaldri, á börn í golfi og hefur spilað íþróttina talsvert lengi. 
Hann hefur þó ekki lækkað mikið í forgjöf í gegnum árin. Hann er líklegur til 
að vilja kaupa Padded Caps bæði fyrir sig og börn sín.  

Ø Golfiðkandi undir 30 ára. Á ekki börn sem spila golf og er með talsvert háa  
forgjöf.  

Niðurstöður sýna að markaðurinn er greinilega til staðar. En hver er stærð hans? Hér 

er gengið út frá því að íslenski golfmarkaðurinn endurspegli vel heimsmarkaðinn, þar 

sem golf er stundað á mjög svipaðan hátt víðsvegar um heiminn. Markaðsstærð er 

reiknuð (Kotler, 2003) út frá öllum golfiðkendum heims sem eru eldri en 18 ára. Talað er 

um að golfiðkendur séu á bilinu 50 - 60 milljónir og því er hér miðað við að þeir séu 55 

milljónir í dag. Af þeim vilja 42% kaupa Padded Caps og 31% segjast ekki vera viss. 

Gert er ráð fyrir því að báðir hópar séu mögulegir viðskiptavinir. Því eru 73% af öllum 

golfiðkendum líklegir til að vilja kaupa sér vöru líkt og Padded Caps. Það gerir um 

40.150.000 golfiðkenda. Að auki ber að hafa í huga foreldra ungra golfiðkenda, en ekki 

fengust upplýsingar um fjölda þeirra heldur einungis heildarfjölda golfiðkenda. Tala 

líklegra viðskiptavina er margfölduð með því hversu oft kylfingar kaupa sér derhúfu. Hér 

er gert ráð fyrir að húfa sé að meðaltali keypt annað hvert ár sökum slits og tísku. Því er 

0.5 * 40.150.000 = 20.075.000 einstaklingar. Sú tala er margfölduð með verði húfunar 

(70$) og niðurstaðan er að virði markaðararins sé 1.405.250.000 $. Áhorfendur gætu svo 

einnig séð hag sinn í að kaupa Padded Caps, því eins og áður hefur komið fram eru  
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dæmi um að þeir hafi fengið golfbolta í sig frá kylfingum með tilheyrandi áverkum. Þessi 

markaðsstærð er reiknuð út frá öllum golfiðkendum heims og er því að öllum líkindum 

frekar ónákvæm. Með því að nota þessa formúlu á minni markaði má gera ráð fyrir því 

að útkoman verði nákvæmari.  

Hvernig er hægt að nálgast golfiðkendur á markaðnum? Enn mikilvægari spurning er 

svo hvernig er hægt að fá þá til að sjá notagildið í Padded Caps og vilja kaupa vöruna og 

nota hana? Það tók mörg ár að fá hjólreiðamenn og skíðaiðkendur til að nota hjálma. 

Fyrst notaði aðeins keppnisfólk hjálma, en almenningur tók hægt og rólega við sér. Nú á 

dögum virðast flestir vernda á sér höfuðið með hjálmum í þessum íþróttum. Svo virðist 

sem tvennt hafi verið gert til að auka hjálmanotkun. Annars vegar voru börn voru hvött 

til að nýta sér hjálma sem olli því að foreldrar fylgdu hægt og rólega í kjölfarið. Hins 

vegar var hræðsluáróður notaður. Hann jók skynjaða hættu svarenda um 13% og mætti 

því vel nýta þá leið sem markaðstól í framtíðinni. Mögulega væri hægt að fara 

megamarketing leiðina og þrýsta á stjórnvöld eða markaðsráðandi fyrirtæki til að koma 

af stað umræðum um öryggi á golfvöllum. 

Golfíþróttin hefur haft það orð á sér að vera yfirstéttaríþrótt. Meirihluti golfiðkenda 

klæðist fatnaði frá þekktum merkjavöruframleiðendum og gæti þá verið skynsamleg leið 

fyrir Padded Caps að fara í samstarf með öðru vörumerki, sem er þekkt innan 

golfheimsins. Líklega munu golfiðkendur bera meira traust til merkis sem þeir þekkja.  

Golfiðkendur eru mjög tæknilega sinnaðir og flestir, eða 70% þeirra, notast við 

einhverja af stærstu samfélagsmiðlum veraldarvefsins (National Golf Foundation, 2011). 

Þar af leiðandi er tiltölulega einfalt að ná til þeirra sem eru á netinu með auglýsingum 

sem eru sérsniðnar að þeim. Einnig versla golfiðkendur um 30% af öllum sínum 

golfvörum í vefverslunum (National Golf Foundation, 2011). Hvort sem Padded Caps 

fara í samstarf við annan golfvöruframleiðanda eða ákveða að ráðast á markaðinn sjálfir, 

þá ættu þeir að vera með sterka tengingu innan veraldarvefsins og nýta vefinn til að hafa 

samskipti við alla sína núverandi og tilvonandi viðskiptavini. Eitt er þó víst, hætturnar 

leynast víða og á golfmarkaðinum eru ónýtt tækifæri sem Padded Caps geta nýtt sér.  



	  

55 

13.1 Takmarkanir og frekari rannsóknir 
Gott hefði verið ef fleiri golfklúbbar hefðu séð sér fært að áframsenda póst með hlekk á 

spurningarlistann fyrir rannsóknina. Þegar spurningarlistinn var sendur af stað á fésbók, 

var engin leið til að vita hversu margir sáu hlekkinn en opnuðu hann ekki. Ekki fundust 

nákvæmar upplýsingar um fjölda barna sem spilar golf. Í sumum spurningum var 

svardreifing frekar lítil. Mögulega væri hægt að laga það með annars konar 

svarmöguleikum sem henta spurningunum betur.  

Nokkrum svarendum fannst spurningarlistinn vera of leiðandi og öðrum fannst hann á 

tímum hljóma eins og sölurit. Skoða hefði mátt betur orðalag spurninga til að koma í veg 

fyrir það. 

Einungis kylfingar svara spurningum um börn sín. Ef hægt hefði verið að fá foreldra 

sem eiga börn sem spila golf, en spila ekki sjálfir, til að svara hluta af listanum, þá hefði 

það veitt dýpri innsýn í markaðsmöguleika Padded Caps. 

Hægt væri að rannsaka enn frekar aðlögun fullorðinna til öryggismála. Spennandi væri 

að sjá nákvæmlega af hverju sumir fullorðnir einstaklingar eru tregir til að verja sig og 

hvaða leiðir væri hægt að fara til að fá þá til að breyta viðhorfi sínu. Með því mætti 

líklega auka sölumöguleika á vörum sem þessari. Einnig væri hægt að skoða að nota 

Padded Caps í fleiri íþróttir eða tómstundir. Koma höfuðvernd á sem staðli.  

 

Af hverju ættum við ekki alltaf að ganga með Padded Caps? 

 

 



	  

56 

Heimildaskrá 

Barney, J. B. og Hesterly, W. (2008). Strategic management and competative advantage. 
New Jersey: Pearson Education International. 

Barrett, C. (13. október, 2009). Survey of the American golfer. Sótt af 
http://www.golf.com/special-features/2009-survey-american-golfer 

Bomberger, M. R. (1. janúar, 2009). Avvo. Sótt af www.avvo.com 

Chen, Y. og Carrillo, J. E. (2011). Single firm product diffusion model for single-
function and fusion products. European Journal of Operational Research, 2, 232-
245. 

Dale, J. C. (2007). Using our heads: What PNPs need to know about helmets. Journal of 
Pediatric Health Care, 21, 265-267. 

Dawid, H. og Reimann, M. (2004). Evaluating market attractiveness: Individual 
incentives versus industry profitability. Computational Economics, 24, 321 - 355. 

Fournier, S. og Avery, J. (2011). The uninvited brand. Business Horizons, 54, 193 - 207. 

Hill, C. og Jones, G. (2009). Strategic management theory. New York: Cengage 
Learning. 

Humphreys, A. (2010). Megamarketing: The creation of markets as a social process. 
Journal of Marketing, 74, 1-19. 

Jung, C. S., Zweckberger, K., Schick, U. og Unterberg, A. W. (2010). Helmets use in 
winter sport activities: Attitude and opinion of neurosurgeons and non-traumatic-
brain-injury-educated persons. Acta Neurochir, 153, 101-106. 

Kotler, P. (1986). Megamarketing. Harvard Business Review, mars/apríl, 117-124. 

Kotler, P. (2003). Marketing management. Prentice Hall. 

KPMG. (2010). Golf and the economic downturn. 

Lagorio, C. (12. janúar, 2011). The new rules of branding your business online. Sótt af 
http://www.inc.com/guides/2011/01/new-rules-of-branding-your-business-
online.html 

Ludwig, T. D., Buchholz, C. og Clarke, S. W. (2005). Using social marketing to increase 
the use of helmets among bicyclists. Journal of American College Health, 54(1), 51-
58. 

Mangold, G. W. og Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the 
promotion mix. Business Horizons, 54(4), 357 - 365. 



	  

57 

Myers, D. G. (2009). Social psychology. Holland, USA: Hope College. 

National Golf Foundation. (2009). Golf consumer buying profiles. Jupiter: Höfundur.  

National Golf Foundation. (2011). Core golfers and technology. Jupiter: Höfundur. 

Noble, C. H. og Kumar, M. (2008). Using product design strategically to create deeper 
consumer connections. Business Horizons, 51(5), 441-450. 

Robinson, W. T. (1988). Source of market pioneer advantages: The case of industrial 
goods industries. Journal of Marketing Research, 25(1), 87-94.  

Skidmore, D. (2008). Economic inclusion in the golf industry. Lexington: National 
Diversity Solutions. 

Smith, S. (1. júní, 1999). Head injuries: Duck! You dummy... Golf Digest, 1 - 7. 

Tronstad, R. (2008). Evaluating market size. Sótt af http://ag.arizona.edu/arec 
/wemc/nichemarkets/02evaluatingmarketsize.pdf 

Vitello, P. (2008). More Americans are giving up golf. New York: New York Times. 

Wilson, B. (1. apríl, 2011). Global golf industry facing challenges. Sótt af 
http://www.bbc.co.uk/news/business-12731099 

 

 



	  

58 

Viðauki 1 - Spurningarlistinn 

 

Kæri viðtakandi. Þessi spurningarlisti er eingöngu ætlaður þeim sem spila / hafa spilað 

golf. Listinn er sendur á þá sem stunda íþróttina á höfuðborgarsvæðinu og vonumst við 

eftir góðri þátttöku.Rannsóknin er gerð í tengslum við meistararitgerð í markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands.Rannsóknin er nafnlaus og er því ekki hægt að 

rekja svör til svarenda.Það tekur um 5 mínútur að svara listanum.Takk kærlega fyrir 

þátttökuna. 

 
1. Hversu mikilli eða lítilli slysahættu telur þú þig vera í á golfvelli? 

1. Engri 
2. Lítilli 
3. Talsverðri 
4. Mikilli 
5. Mjög mikilli 

 

2. Ert þú vakandi fyrir hættulegum golfboltum? 

1. Alltaf 
2. Oftast 
3. Stundum 
4. Sjaldan 
5. Aldrei 

 

3. Ert þú vakandi fyrir kylfum samspilara þinna þegar þeir eru að slá? 

1. Alltaf 
2. Oftast 
3. Stundum 
4. Sjaldan 
5. Aldrei 

 

4. Kallar þú FORE ef golfboltinn þinn stefnir í átt að fólki? 

1. Alltaf 
2. Oftast 
3. Stundum 
4. Sjaldan 
5. Aldrei 
6. Ég veit ekki hvað er átt við með FORE 
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5. Hversu oft kallaðir þú FORE á síðastliðnu sumri? 

1. Oft 
2. Sjaldan 
3. Aldrei 

 

6.  Hvernig bregst þú við ef þú heyrir kallað FORE á golfvelli? 

1. Beygi mig niður og vernda höfuð með höndum 
2. Horfi í átt að kallinu og leita eftir golfbolta 
3. Sýni engin viðbrögð 
4. Ég veit ekki hvað FORE þýðir 
5. Annað 

 

7. Hefur þú fengið golfbolta í þig á golfvelli? 

1. Já 
2. Ég hef næstum því fengið golfbolta í mig 
3. Nei 

 

8.  Ert þú varari um þig á golfvellinum eftir að þú fékkst í þig bolta? 

1. Já 
2. Nei 
3. Veit ekki 

 

9. Hefur þú orðið fyrir kylfu samspilara þíns þegar hann er að slá? 

1. Já 
2. Ég hef næstum því orðið fyrir kylfu samspilara míns 
3. Nei 

 

Næstu þrjár spurningar eiga bara við þá sem eiga / hafa átt barn/börn undir 18 ára sem 

spila eða hafa spilað golf. Ef þessar spurningar eiga ekki við þig, þá getur þú farið beint á 

næstu síðu 

 

10. Hversu mikilli eða lítilli slysahættu telur þú barnið vera í þegar það er á 
 golfvelli? 

 
1. Engri 
2. Lítilli 
3. Talsverðri 
4. Mikilli 
5. Mjög mikilli 
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11. Hefur barn þitt fengið golfbolta í sig á golfvelli? 

1. Já 
2. Nei 
3. Veit ekki 

 

12. Hefur barn þitt orðið fyrir kylfu samspilara síns þegar hann er að slá? 

1. Já 
2. Nei 
3. Veit ekki 

 

Padded Caps eru hefðbundnar golfderhúfur sem að auki eru með innbyggða höfuðvernd.  

 

13. Gætir þú hugsað þér að kaupa hefðbundna golfderhúfu með höfuðvernd? 

1. Já 
2. Nei 
3. Veit ekki 

 

14. Ef þú átt/hefur átt barn undir 18 ára sem spilar golf, gætir þú hugsað þér að 
 kaupa golfderhúfu með höfuðvernd fyrir barn þitt? 

 
1. Já 
2. Nei 
3. Veit ekki 
4. Ég á ekki/hef ekki átt barn sem spilar golf 

 

15. Telur þú að slík húfa myndi veita þér aukið öryggi á golfvelli? 

1. Já 
2. Nei 
3. Veit ekki 

 

16. Hversu mikið værir þú tilbúin/n til að greiða fyrir Padded Caps 
 golfderhúfuna? 

 
1. 0 - 3000 kr. 
2. 3001 - 5000 kr. 
3. 5001 - 7000 kr. 
4. 7001 - 9000 kr. 
5. Meira en 9000 kr. 
6. Veit ekki 
7. Ég hef ekki áhuga á að kaupa Padded Caps 
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Á hverju ári leita um 40.000 Bandaríkjamenn sér aðstoðar á bráðamóttökum landsins 

vegna höfuðmeiðsla sem þeir hafa hlotið í golfi. 

 

17. Finnst þér þú vera í meiri hættu á golfvöllum eftir að hafa lesið ofangreinda 
 staðhæfingu? 

 
1. Já 
2. Nei 
3. Veit ekki 

 

18. Í ljósi ofangreindar staðhæfingar, gætir þú hugsað þér að ganga með golfhúfu 
 með höfuðvernd? 

 
1. Já 
2. Nei 
3. Veit ekki 

 

19. Í ljósi ofangreindar staðhæfingar, hversu mikið værir þú tilbúin/n til að 
 greiða fyrir Padded Caps derhúfuna? 

 
1. 0 - 3000 kr. 
2. 3001 - 5000 kr. 
3. 5001 - 7000 kr. 
4. 7001 - 9000 kr. 
5. Meira en 9000 kr. 
6. Veit ekki 
7. Ég hef ekki hafa áhuga á að kaupa derhúfu með höfuðvernd 

 

Næstu tvær spurningar eiga bara við þá sem eiga / hafa átt barn/börn undir 18 ára sem 

spila eða hafa spilað golf. Ef þessar spurningar eiga ekki við þig, þá máttu vinsamlegast 

sleppa þeim og fara beint í spurningu 28 

 

Af þeim 40.000 bandaríkjamönnum sem tilkynna höfuðmeiðsli í golfi árlega eru um 25% 

af þeim yngri en 18 ára. 

 
20. Eftir að hafa lesið ofangreinda staðhæfingu, finnst þér barn þitt vera í meiri 

 hættu á golfvöllum? 
 
1. Já 
2. Nei 
3. Veit ekki 
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21. Í ljósi ofangreindar staðhæfingar, gætir þú hugsað þér að kaupa golfderhúfu 
 með höfuðvernd fyrir barn þitt? 

 
1. Já 
2. Nei 
3. Veit ekki 

 

22. Spilar þú golf með derhúfu? 

1. Alltaf 
2. Oftast 
3. Stundum 
4. Sjaldan 
5. Aldrei 

 

23. Klæðist þú vörum frá þekktum golfframleiðendum þegar þú spilar golf? 

1. Alltaf 
2. Oftast 
3. Stundum 
4. Sjaldan 
5. Aldrei 

 

24. Kyn? 

1. Karl 
2. Kona 

 

25. Hvaða ár ert þú fædd/ur? Dæmi: 1955 

____________ 

26. Hvað ert þú með í forgjöf? 

____________ 

27. Menntun? 

1. Ekki lokið framhaldsskólanámi 
2. Lokið framhaldsskólanámi 
3. Lokið háskólanámi 

 

28. Í hvaða póstnúmeri býrð þú? 

____________ 
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29. Í hvaða golfklúbbi ert þú? 

1. Keilir 
2. GKG 
3. Kjölur 
4. Oddur 
5. Bakkakot 
6. GR 
7. Setberg 
8. Álftanes 
9. Nesklúbburinn 
10. Öðrum 
11. Ég er ekki í klúbbi 

 

30. Hefur þú einhverjar athugasemdir sem þú vilt bæta við? 

 



	  

64 

Viðauki 2 - Tölvupóstur sendur til golfklúbba 
 

Kæri viðtakandi 

 

Hér að neðan er tengill á stutta könnun sem snýr að almennu öryggi og öryggistilfinningu 

golfiðkenda á höfuðborgarsvæðinu. Könnunin er hluti af meistararitgerð í markaðsfræði- 

og alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands. Til að fá sem áreiðanlegastar niðurstöður er 

mikilvægt að fá sem flest svör frá golfiðkendum á höfuðborgarsvæðinu.  

 

Það tekur aðeins um 5 mínútur að svara spurningalistanum. Athugið að ekki er hægt að 

rekja svör til einstakra þátttakenda og fullum trúnaði við úrvinnslu gagna er heitið.  

  

Vinsamlegast smellið á hlekkinn hér að neðan til að taka þátt:  

 

http://questionpro.com/t/AIRn2ZNARG 

 

Takk kærlega fyrir aðstoðina. 


