Pressmeddelande
16 januari 2013

Myrdalpriset 2012 går till Jonas Vlachos
Myrdalpriset 2012 har tilldelats Jonas Vlachos för artikeln ”Är vinst och
konkurrens en bra modell för skolan?” som publicerades i Ekonomisk Debatt
nr 4, 2012.
Juryns motivering:
Konkurrens och vinstintresse har kommit att spela en allt större roll i svenska
skolan. Jonas Vlachos diskuterar på ett insiktsfullt sätt en rad frågor som
aktualiseras av denna utveckling. Han argumenterar för att konkurrens och
marknadsstyrning behöver balanseras genom regel- och kontrollsystem för att
uppfylla viktiga samhällsmål och garantera en likvärdig skola. Stort utrymme
för vinstintresse på skolans område riskerar därför att driva fram regelsystem
som ger alltför litet utrymme för pedagogiska alternativ. Han föreslår bland
annat att betydelsen av vinstintressen kan minskas genom ägarprövning i
samband med att skolor startas och överlåts. Jonas Vlachos artikel är ett
viktigt bidrag till debatten om skolpolitik och den ger också insikter som kan
vara relevanta för att bedöma effekter av konkurrens och marknadsstyrning på
andra områden som traditionellt dominerats av offentliga myndigheter.

Myrdalspriset utdelas varje år av Swedbank för bästa artikel under året i
Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. I juryn ingår
professor Bertil Holmlund, professor Hans Wijkander, redaktör Gunnar Örn
och chefekonom Cecilia Hermansson.
För ytterligare information:
Cecilia Hermansson, Swedbank, tfn 08-5859 7720 eller
cecilia.hermansson@swedbank.se
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