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„Vilji er í raun allt sem þarf“„Vilji er í raun allt sem þarf“
SVIPMYND Ásta Dís Óladóttir, dósent og formaður Jafnvægisvogarráðs

Undanfarin misseri hafa ein-
kennst af skemmtilegum tíma-
mótum hjá Ástu Dís. Í desember
varð hún fimmtug og í nóvember
tók hún við stöðu formanns Jafn-
vægisvogarráðs. Þá er hún stjórn-
arformaður MBA-námsins við
HÍ en nýverið var því fagnað að
tuttugu ár eru liðin frá því fyrsti
nemendahópurinn brautskráðist
með MBA-gráðu á Íslandi.
Hverjar eru helstu áskoranirn-
ar í rekstrinum þessi misserin?
Að mínu mati eru það brestir í

aðfangakeðjum því að erfiðleikar
í framleiðslu og flutningi hafa sett
mark sitt á síðustu ár, bæði vegna
kórónuveirufaraldursins og átak-
anna í Úkraínu. Þá hefur verð-
bólga og skortur á fólki valdið
miklum erfiðleikum í rekstri
margra fyrirtækja. Það má einnig
nefna orku- og umhverfismál en
allar áskoranir viðskiptalífsins
endurspeglast í kennslunni í
viðskiptafræðinni.
Hvernig heldurðu þekkingu
þinni við?
Ég reyni að auka stöðugt við

hana með lestri greina, kennslu
og námskeiðum og að hlusta á
aðila í atvinnulífinu, það fær mig
alltaf til þess að hugsa hlutina
aðeins öðruvísi að heyra hvern-
ig mismunandi fólk gerir hluti
og tekst á við áskoranir. Þá má
einnig nefna MBA-námið í Há-
skóla Íslands og nemendurnir þar
halda mér yfirleitt vel á tánum,
enda einstaklega flottur hópur
fólks úr atvinnulífinu.
Hugsarðu vel um líkamann?
Því miður hefur það setið á

hakanum alltof lengi þó að ég
gangi mikið. Ég er líklega eins
og margir aðrir; ætla að byrja
þetta nýja ár með trompi, en ég
sagði það svo sem í fyrra líka og

árið þar áður, en nú er þetta ekki
hægt lengur því heilsan er það
mikilvægasta sem við eigum.
Hvert væri draumastarfið ef
þú þyrftir að finna þér nýjan
starfa?starfa?
Ég hef verið heppin, því að

ég er búin að prófa svo margt í
gegnum árin, stýrt bæði litlum
og stórum fyrirtækjum og setið
í stjórnum fjölmargra fyrirtækja
og stofnana, en ég finn að ég er í
mínu draumastarfi í dag. Það að
geta blandað saman rannsóknum,
kennslu og stjórnarsetum er það
sem gefur mér mest. Ég verð að
vera með annan fótinn í atvinnu-
lífinu því þá fæ ég nýjar hug-
myndir og get miðlað meiru til
nemenda minna og næ að tengja
saman fræðin við raunveruleik-
ann. Þá vona ég að ég miðli ein-
hverju í hina áttina líka því það er
besta blandan að mínu mati.besta blandan að mínu mati.
Hvað myndirðu læra ef þú
fengir að bæta við þig nýrri
gráðu?
Ég held að ég myndi ekki bæta

við mig fleiri gráðum, komið nóg
af þeim, en það er mikilvægt
að fylgjast vel með því sem er
að gerast og hugsa hvernig við
getum gert hlutina betur, því það
er alltaf hægt að ná örlítið betri
árangri á öllum sviðum.árangri á öllum sviðum.
Hvaða kosti og galla sérðu við
rekstrarumhverfið?
Við erum og höfum verið í afar

erfiðu umhverfi undanfarin ár.
Kórónuveirufaraldurinn kallaði
á nýja hugsun og nýjar lausn-
ir við nánast allt. Skipti ekki
máli hvort það var kennsla eða
rekstur í sjávarútvegi, það þurfti
að umturna æði mörgu. Nánast
á sama tíma og afléttingar tóku
gildi hér á landi brutust út átök
í Úkraínu sem hafa haft mikil

áhrif um allan heim og leitt af sér
afar erfitt rekstrarumhverfi fyrir
mörg fyrirtæki. Kostirnir við
íslenskt viðskiptalíf eru hraði og
sveigjanleiki, við getum brugðist
mjög hratt við ef þess þarf og það
sýndu m.a. íslensk sjávarútvegs-
fyrirtæki í faraldrinum. Starfsemi
margra var nánast umbreytt á
einni nóttu.einni nóttu.
Hvað gerirðu til að fá orku og
innblástur í starfi?
Ég fer út, á veturna í göngu og

á sumrin er ekkert sem veitir mér
meiri orku en að halda á veiði-
stöng, hvort heldur í á eða bara
úti á sjó. Að vera ein með sjálfri
mér, velja réttu fluguna og hugsa
um það sem ég er að takast á við
hverju sinni fyllir mig orku og
veitir einhverja einstaka vellíðan
sem erfitt er að útskýra, en ég
held að flestir sem eru í veiði
tengi við þetta.tengi við þetta.
Hvaða lögum myndirðu breyta
ef þú værir einráð í einn dag?ef þú værir einráð í einn dag?
Þau væru líklega nokkur sem

ég myndi breyta, en ef við lítum
til Jafnvægisvogarinnar, þar sem
ég hef nýtekið við formennsku,
og jafnra tækifæra kynjanna þá
myndi ég líklega vilja búa svo um
hnútana að það væru raunveru-
lega jöfn tækifæri fyrir alla. Það
er hægt að líta til svo margra
landa til að sjá að tækifærin eru
ekki jöfn og víða er að verða
bakslag, Afganistan er nýjasta
dæmið þar sem konum er nú
bannað að mennta sig og þær
eiga ekki að vera sýnilegar í
atvinnulífi og það mætti taka fjöl-
mörg önnur. Hér á landi er þetta
ekkert sérstaklega flókið, því að
skapa jafnrétti og jöfn tækifæri
er ákvörðun. Það er ákvörðun
stjórnvalda, stjórna félaga og fjár-
festa. Vilji er í raun allt sem þarf.

HIN HLIÐIN

NÁM: Meistaragráða í stjórnun og stefnumótun frá Háskóla
Íslands 2001; doktorsgráða í alþjóðaviðskiptum frá Copenhagen
Business School 2010.

STÖRF: Ýmis stjórnunar- og stjórnarstörf hér áður fyrr, s.s.
framkvæmdastjóri Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga,
Heilsuverndarstöðvarinnar o.fl. Sat í stjórnum SpKef, Mentor,
Samkeppniseftirlitsins, Húsasmiðjunnar, VÍS, Frumtaks, Lífís og
Byggðastofnunar svo einhverjar séu nefndar. Dósent og deildar-
forseti Viðskiptafræðideildar Háskólans á Bifröst 2007 til 2010;
framkvæmdastjóri Fríhafnarinnar 2010 til 2014; dósent í stjórnun
og alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands frá 2016. Stjórnarfor-
maður Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála, Viðskiptafræðistofn-
unar og Félags háskólakvenna. Formaður Jafnvægisvogarráðs
og Vísindasjóðs Háskólans á Akureyri, tók nýverið sæti í stjórn
Samherja og sit í eftirlitsnefnd um lán með ríkisábyrgð.

ÁHUGAMÁL: Veiði er mitt helsta áhugamál og ég hef veitt með
góðum hópum bæði hér á landi og erlendis sl. 14 ár. Við höfum
m.a. farið til Kirimati (Jólaeyju) í Kyrrahafinu og Seychelles í
Indlandshafi og ég er nokkuð viss um að það eru fleiri ævintýri á
döfinni ef ég þekki manninn minn rétt.

FJÖLSKYLDUHAGIR: Gift Jakobi Bjarnasyni og samtals eigum
við sjö börn á aldrinum 16 til 38 ára. Barnabörnin eru þrjú: Ás-
geir, Bóas og Tinna María, og ekki má gleyma hundinum Myrru,
sem heldur okkur á tánum hvað útiveru varðar, enda þarf hún
þrjá góða göngutúra á dag.
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„Kostirnir við íslenskt viðskiptalíf eru hraði og
sveigjanleiki, við getum brugðist mjög hratt við
ef þess þarf og það sýndu m.a. íslensk sjávar-
útvegsfyrirtæki í faraldrinum,“ segir Ásta Dís.


