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Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) tillstyrker förslaget att film ska bli ett
nytt officiellt statistikområde och att Myndigheten för kulturanalys blir
statistikansvarig myndighet inom området.
I likhet med förslaget i promemorian bedömer MPRT att det är viktigt med relevant
och oberoende statistik inom filmområdet. Det finns flera skäl till att göra
filmstatistiken till officiell statistik. Den behövs, som nämns i promemorian, för att
underlätta för regeringen och Filminstitutet att kunna analysera, följa upp målen och
även utveckla filmpolitiken. Det finns även skäl att göra mer statistik inom kulturoch medieområdet officiell.
MPRT instämmer i förslaget att Myndigheten för kulturanalys ska bli ansvarig
myndighet för filmstatistiken. Eftersom Myndigheten för kulturanalys redan har ett
statistikansvar och ett upparbetat samarbete med Filminstitutet framstår det som en
positiv förstärkning av kunskapen om filmområdet i Sverige.
Inom medieområdet finns det idag ingen myndighet som har ansvar för framtagande
av officiell statistik. MPRT har i uppdrag att följa och analysera medieutvecklingen
och ser positivt på en utveckling mot mer officiell statistik inom kultur- och
medieområdet. Det skulle vara en fördel för myndigheten att ha tillgång till officiell
statistik som underlag i analyser och rapporter i vårt uppdrag att följa utvecklingen
inom hela medieområdet.
Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Peter Schierbeck. Utredaren Tove
de Vries har varit föredragande.
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