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Abstract 
Measuring of Intellectual Capital: A possible method for MEKKA 

This report is a final assignment to B.Sc in Business Management at the University of 

Akureyri. The report reflects upon measuring of intellectual capital in companies, which 

methods are being used and different methodologies that stand in the background. 

Special attention is paid to the methodology “Intellectual Capital,” which goes very far in 

analysing intellectual capital into intangible resources and active processes. 

The methodology “Intellectual Capital” is tested in the company Mekka – tölvulausnir ehf., 

with full collaboration of its employees. 
 

Three research questions were put forward: 

�� Which measurement methods can be used in measuring the intangible assets of 
companies? 

�� How should measurement methods that could be appropriate to evaluate the 
intangible assets of Mekka with the methodology “Intellectual Capital be put 
together? 

�� Is it possible to expect that the measurement methods of “Intellectual Capital” are 
appropriate to evaluate intellectual capital of small Icelandic companies? 

The main conclusion was that the methods that were introduced came all into question in 

measuring intangible resources of companies. It is very important to look at the 

proportional importance of the human capital when choosing the methodology and must be 

of special importance for knowledge organisations to be able to evaluate these resources in 

a purposeful and credible manner. The methodology “Intellectual Capital” lead to 

interesting conclusions on how it is possible to evaluate and measure those aspects that are 

of importance to Mekka. It was revealed that various parts must be improved to make it 

possible to initiate such methodology with Mekka. This indicates that the methodology is 

appropriate in Icelandic companies of all dimensions that have a distinct policy, a good 

informational system and appreciate the importance of these resources in financial 

performans. 
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Útdráttur 
Skýrslan er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í rekstrarfræðum við Háskólann á Akureyri. 

Hér er fjallað um mælingu þekkingarverðmæta í fyrirtækjum, hvaða aðferðir þau eru að 

nota og mismunandi aðferðafræði sem liggur þar að baki.   

Aðferðafræðina “Þekkingarverðmæti” er rannsökuð sérstaklega en hún gengur mjög langt í 

því að greina þekkingarverðmæti niður í óáþreifanlegar auðlindir og virk ferli. 

Aðferðafræðin “Þekkingarverðmæti” er prófuð á þekkingarfyrirtækið MEKKA – 

tölvulausnir ehf. í nánu samstarfi við starfsmenn fyrirtækisins. 

 

Þrjár rannsóknarspurningar eru settar fram: 

�� Hvaða mæliaðferðir má nota við mat á óáþreifanlegum eignum fyrirtækja? 

�� Hvernig er hægt að setja saman mæliaðferðir sem henta til mats á 

óáþreifanlegum eignum MEKKA með aðferðarfræði “Þekkingarverðmæta”? 

�� Er hægt að ætla að mæliaðferðir “Þekkingarverðmæta” henti við mat á 

þekkingarauðlindum hjá litlum íslenskum fyrirtækjum? 

Helstu niðurstöður voru að þær aðferðir sem kynntar voru koma allar vel til greina við mat 

á óáþreifanlegum auðlindum fyrirtækja.  Það er grundvallaratriði að skoða hlutfallslegt 

mikilvægi mannauðsins þegar aðferðafræði er valin og hlýtur að vera sérstaklega  

mikilvægt fyrir þekkingarfyrirtæki að geta metið þessar auðlindir á markvissan og 

trúverðugan hátt.  Aðferðafræði “Þekkingarverðmæta” leiddi til áhugaverðrar niðurstöðu á 

því hvernig hægt væri að meta og mæla þá þætti sem eru mikilvægir fyrir MEKKA.  Það 

kom í ljós að ýmislegt þarf að bæta í upplýsingaskráningunni og mótun á skýrari stefnu til 

að hægt væri að innleiða slíka aðferðafræði hjá MEKKA.  Þetta bendir til þess að 

aðferðafræðin henti íslenskum fyrirtæki af öllum stærðargráðum sem hafa skýra stefnu, gott 

upplýsingakerfi og gera sér grein fyrir mikilvægi þessara verðmæta í fjárhagslegri afkomu. 
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