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Demokrati i tryck 

En granskning av pressfrihet i konfliktdrabbade delstater i Mexiko 

Miriam Steinbach 

Sammanfattning 

De nyheter som når oss i Sverige från Mexiko handlar allt som oftast om den 

organiserade brottslighetens verksamhet och hur befolkningen i främst Mexikos norra 

delar, utsätts för denna. Sedan förre presidenten Felipe Calderón (2006-2012) manade 

till krig mot knarket har dödssiffrorna bara stigit och fortsätter att göra så. Men 

förutom tusentals döda får situationen även konsekvenser på demokratin, då 

medborgerliga och mänskliga rättigheter begränsas. Ett ofta utsatt mål i konflikterna 

har varit landets journalister som pressas från flera håll, av bl.a. korrupta tjänstemän 

och kriminella grupper. Denna studie undersöker hur pressfriheten och demokratin i 

Mexiko påverkas av det utsatta läge landets journalister befinner sig i två 

konfliktdrabbade delstater. Vidare analyseras vad som kan sägas om demokratins 

kvalitet utifrån nyhetsrapporteringen i områdena. Detta görs genom att analysera 

primära källor i form av tidningsartiklar från två lokaltidningar, en från respektive 

delstat. Dessa har sedan jämförts med en rikstäckande och huvudstadsbaserad 

dagstidning, för att se eventuella skillnader mellan lokala och rikstäckande tidningar. 

Undersökningen visar att rapporteringen i de båda delstaterna i vissa aspekter är 

begränsad, vilket kan vara tecken på att demokratin i de aktuella områdena är 

bristande.  

 

Nyckelord 

Pressfrihet, demokrati, organiserad brottslighet, rättsstatsprincip, accountability, 

självcensur, Mexiko. 
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1. Introduktion 
1.1 Inledning 
Sedan början av 1990-talet har den mexikanska staten gått igenom stora förändringar 

mot ett öppnare och mer demokratiskt klimat. Under större delen av 1900-talet styrdes 

Mexiko av ett och samma auktoritära parti, Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) (Lawson 2002:13,14). På pappret var Mexiko en demokrati, men som den 

peruanske författaren Mario Vargas Llosa myntade, sedd som ”den perfekta 

diktaturen” (Lawson 2002:13). Institutioner och föreningar styrdes uppifrån av det 

allsmäktiga PRI, och pressen gav främst uttryck för partiets åsikter (Hughes 2006:10). 

Under de senaste tjugo åren har valen blivit friare, pressen öppnat upp för en större 

variation i sin rapportering, och när det konservativa partiet Partido Acción Nacional 

(PAN) för första gången vann ett val och man slutligen bytte regering 2000 ansågs 

den mexikanska demokratin vara ett faktum. Dock tyngs staten fortfarande av arvet 

från det auktoritära styret, med brister i accountability, ansvarsskyldighet och 

rättsstatsprincip, rule of law, som följd (Arzt 2000:111; Haber et al 2008:3).  

 
Mexikansk pressfrihet är enligt flera internationella organisationer låg (bl. a. Freedom 

House, 2012, Reporters Without Borders, 2013). En av anledningarna till utsattheten 

anses vara de många hot som landets journalister utsätts för, både från organiserad 

brottslighet och statliga tjänstemän, antagligen med kopplingar till den tidigare. Enligt 

Artículo 19:s årliga rapport (2013), är självcensur utbrett i Mexiko, och senast i mars 

2013 gick en redaktion i delstaten Coahuila ut med att man helt upphörde att 

rapportera om organiserad brottslighet för att skydda sina medarbetare och deras 

familjer från hot och våld (Zócalo Saltillo 2013). Flera forskare är överens om att 

dessa hot i sin tur beror på att staten brister i accountability och i implementerandet av 

rättsstatsprincipen, som i sin tur är arv efter den auktoritära regimen (Astorga 

2000:81; Magaloni 2008:280; O´Neil 2009:72). När staten inte lyckas garantera 

mekanismer som säkrar demokratiska rättigheter menar medieforskaren Silvio 

Waisbord vidare, att just journalistkåren blir ett lätt mål för kriminella grupper som 

har kopplat sitt grepp om stora delar av staten (Waisbord 2002:93). Detta, menar han, 

leder till att pressfriheten blir kringskuren, och i förlängningen så även demokratin på 

många håll på kontinenten. Enligt denna åsikt begränsar otillräckliga 
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brottsbekämpande och rättsliga organ fortfarande, efter att den mexikanska staten 

demokratiserats, utövandet av de medborgerliga rättigheterna, pressfrihet inkluderat. 

Vad är det som gjort att man i Mexiko ännu inte lyckats nå ändå fram till full 

demokrati? Hur kan man se konsekvenserna av dessa brister rent konkret? 

Nyhetsrapporteringen är ett tydligt uttryck för demokratins tillstånd, och genom att 

undersöka den skulle man kunna se hur en av de viktigaste enheterna i en demokrati 

mår idag. Denna uppsats undersöker, med nyhetsrapportering i fokus, pressfrihetens 

och demokratins kvalitet i Mexiko idag. Det teoretiska ramverket är således byggt 

kring begreppen stat, demokrati och organiserad brottslighet för att ge en relevant 

bakgrund till pressfrihetens roll i en demokratisk stat och hur den kan hotas.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att titta närmare på pressfrihetens och demokratins kvalitet i 

Mexiko idag. Detta görs genom att studera och analysera om, och sådana fall hur, 

nyhetsrapporteringen i Mexiko begränsas. Fokus är pressfrihet, och genom att titta på 

nyhetsrapporteringen i de mexikanska delstaterna Tamaulipas och Nuevo León görs 

ett stickprov av dess förutsättningar i den mexikanska kontexten. 

 

Sallie Hughes och Chappell H. Lawson (2007:9) identifierar flera svårigheter som 

latinamerikansk press möter; svag rättsstatsprincip, rester av auktoritär lagstiftning 

och oligarkiska ägandeskapsstrukturer av media. I denna uppsats är fokus valt att 

läggas på den första aspekten som av författarna också anses vara den viktigaste. 

Genom ett teoretiskt ramverk byggt kring demokrati och stat som, samtidigt som det 

ringar in vikten av pressfrihet i en demokrati, också representerar dess största 

utmaningar och huvudsakliga förutsättning för att ens finnas till. Valet att fokusera på 

rättsstatsprincipen har också gjorts med hänsyn till den koppling till våld och 

straffrihet som svag rättsstatsprincip anses ha. Våldet och straffriheten utgör stora hot 

mot journalisters fria yrkesutövande, och antagligen också den största faran för 

pressfriheten. Uppsatsen tar avstamp i hypotesen att begränsad pressfrihet och 

självcensur tar sig i uttryck genom att nyhetsredaktioner undviker att rapportera om 

organiserad brottslighet eller hålla dem för skyldiga till brott, särskilt i våldsutsatta 

delstater som, i Tamaulipas och Nuevo León. Detta p.g.a. svag rättsstatsprincip och 
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dåligt skydd av journalister.  

 

De konkreta frågeställningarna som jag söker svar på är med utgångspunkt i detta: 

1) Hur påverkas nyhetsrapporteringen i delstaterna Tamaulipas och Nuevo León i 

Mexiko av den organiserade brottslighetens närvaro? 

 

2) Vad kan, genom analys av innehållet i nyhetsrapportering, sägas om pressfrihetens 

och demokratins kvalitet i de berörda områdena?  

 

 

2. Teoretiskt ramverk 
Centrala begrepp i den teoretiska delen av uppsatsen är särskilt demokrati, stat och 

pressfrihet. Demokratibegrepp är väsentliga för studien då yttrande- och pressfrihet är 

en essentiell del i en demokratisk stat. De teorier jag presenterar är tänkta att ge en 

bakgrund till mina frågeställningar samt till den kontext i vilken media verkar i 

dagens Latinamerika. Eftersom att organiserad brottslighet utgör en stor utmaning för 

den mexikanska staten ägnas därför en del i avsnittet åt att undersöka relationen stat-

organiserad brottslighet. I de följande avsnitten redogörs för de aktuella debatterna 

och definitionerna av de centrala begreppen.  

 

2.1 Stat och demokrati 
Det teoretiska ramverket i denna uppsats utgår främst från den definition av 

demokrati som en rapport från FN:s utvecklingsprogram, UNDP (2004), använder sig 

av, vilken är influerad av idéer från bl. a. Guillermo O´Donnell och Robert Dahl och 

bygger på gällande konsensus inom statsvetenskap. Kärnan i begreppet är 

delegeringen av folkets makt till en regering, men för att denna process ska vara 

effektiv krävs att vissa villkor uppfylls. Förutom existensen av ett politiskt system 

som manifesterar sig självt i en stat och en nation, är andra villkor värda att nämna 

fria val, allmän rösträtt och praktiserandet av medborgerliga fri- och rättigheter 

(UNDP 2004:55). Demokrati är inte bara ett medel utan ett mål i sig självt, enligt 

Dahls definition (Munck 2007:27). Även om Dahl främst utmärker demokrati som en 

process, inkluderar även han de politiska friheterna i demokratibegreppet (Dahl 1989, 
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citerad i Munck 2007:29). Staten är en inneboende beståndsdel i demokrati och dess 

makt är definierad av den förnyelsebara legitimitet som dess medborgare ger den 

(UNDP 2004:55). Begreppet stat definieras huvudsakligen som den enhet som 

innehar våldsmonopol på det avgränsade territorium vilket utgör nationen, enligt Max 

Webers klassiska definition (Bailey & Godson 2000; Magaloni 2008; UNDP 2004). 

För att uppnå detta krävs bl. a. verkställandet av rättsstatsprincipen, oberoende 

institutioner och ett effektivt rättsväsende som skyddar politiska fri- och rättigheter 

(Magaloni 2008:269; O´Donnell 2008:48 ). En demokratisk stat bör även omfatta de 

valda tjänstemännens accountability gentemot väljarna, så kallad vertikal 

accountability (O´Donnell 2008:36). Utöver medborgarnas möjlighet till politiska fri- 

och rättigheter, är alltså statens räckvidd och accountability grundpelare i en 

demokrati. 

 

Diskussioner om stat och demokrati i Latinamerika rörde under 80-talet främst 

demokratisk övergång och etablerandet av nya demokratier (Munck 2005:5,6). Sedan 

senare delen av 90-talet har fokus flyttats till demokratins kvalitet, statens 

demokratiska regeringsbarhet och accountability, i takt med att de latinamerikanska 

ländernas demokrati konsoliderats och utvecklats (Mainwaring 2008:4; Munck 

2005:6). O´Donnell (2008:35) talar här om två sorters accountability, vertikal och 

horisontell. Vertikal accountability som nämndes ovan, är själva förutsättningen för 

en demokrati då den innebär de folkvaldas ansvar i förhållande till väljarna, 

exempelvis att genomföra rättvisa val. Horisontell accountability, vilket innebär de 

statliga tjänstemännens ansvar inför andra tjänstemän samt deras juridiska förmåga 

och vilja att vidta åtgärder då de misstänker lagöverträdelser, är enligt O´Donnell en 

aspekt som inte fungerar tillfredsställande i många av dagens latinamerikanska stater, 

trots att andra aspekter av den demokratiska staten förbättrats. Om detta är en rest av 

de mer auktoritära styrena eller om det är ett problem som uppstått då de nya 

demokratierna stabiliserats framgår inte. Alltså, är det ett problem som gjort att flera 

latinamerikanska stater tagit steg bakåt i den demokratiska utvecklingen eller något 

som kontinuerligt hämmat demokratin från att till fullo konsolideras? Klart är att detta 

hindrar de latinamerikanska staterna att uppnå full demokrati, då bristen på horisontell 

accountability bromsar utvecklingen på flera plan. Jag anar att det är genom denna 

brist som rester av korruption kan fortleva, och det blir också svårare att bekämpa de 
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nya utmaningar som begränsar medborgarnas civila rättigheter, exempelvis i form av 

kriminella element utanför statsapparaten.  

I ytterligare en artikel av O´Donnell (1998), redogörs rättsstatsprincipens roll i en 

demokrati. Rättsstatsprincipen innebär att ett lands lagar är rättvist applicerade av de 

relevanta statliga institutionerna (O´Donnell 1998:5), samt att de individuella 

rättigheterna är institutionaliserade i staten (Magaloni 2008:269). O´Donnell menar 

att man i Latinamerika har en lång tradition av att antingen ignorera lagar eller att 

använda dem för syften som spelar makten i händerna, vilket bl. a. tar sig i uttryck i 

utbredd straffrihet (O´Donnell 1998:9). Då lagar inte omfattar hela statens territorium 

samt alla dess medborgare blir civila rättigheter lidande. En demokratisk och effektivt 

tillämpad rättsstatsprincip fungerar som ett stöd till det civila samhällets oberoende 

och styrka (O´Donnell 1998:20), och är samtidigt en förutsättning för accountability 

(ibid:13). Beatriz Magaloni (2008:269) talar om två dimensioner av 

rättsstatsprincipen, dels vad hon kallar frihetsdimensionen (liberty dimension) vilken 

är statens ansvar över maktfördelning, alltså kontroll över sig själv. Dels 

säkerhetsdimensionen (security dimension) som innebär genomdrivandet av 

existerande lagar och skydd av medborgarnas enskilda rättigheter, alltså kontroll 

gentemot andra civila medborgare. Magaloni ansluter sig till O´Donnell vad gäller 

utpekandet av brister i nyligen demokratiserade länder. Med fokus på 

rättsstatsprincipen, menar hon att staten ofta misslyckas att kontrollera de agenter som 

ska genomdriva och skydda lagar och de civila medborgarna och deras rättigheter blir 

lidande (2008:275). 

 

Rättsväsendet som spelar en nyckelroll i garanterandet av accountability, är mindre 

effektiv i vad O´Donnell (1993:1 359, 1 360) kallar bruna områden, brown areas. 

Dessa områden är privata maktsystem inom demokratier där lokala makthavare 

handlar efter regler som inte alltid speglar lagen. I de bruna områdena är personalism 

och klientelism frekvent förekommande och makthavarnas högsta prioritet är att 

upprätthålla dessa system av privatiserad dominans och rikta så mycket som möjligt 

av statens resurser mot dem. Just i nyare demokratier är det vanligt att rättigheter 

selektivt upprätthålls i landets olika regioner och områden samt vad det gäller olika 

grupper av medborgare samt civila rättigheter (O´Donnell 2008:46). Bruna områden 

fungerar som en perfekt spelplats för ljusskygg verksamhet, som korruption och 

organiserad brottslighet.  
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2.2 Organiserad brottslighet och stat  

Organiserad brottslighet definieras som en organisation eller grupp vars främsta syfte 

är att tjäna på illegal verksamhet, vilka opererar över en längre tidsperiod, har en 

identifierbar struktur och hierarki samt som använder våld och korruption för att 

skydda sig själva från stat och potentiella rivaler (Bailey & Godson 2000:6,7) 

Ökat våld och demokratisering har ett samband enligt både Magaloni (2008:275) och 

Shannon O´Neil (2009). Här kan faktorer som påpekades i föregående avsnitt spela en 

viktig roll, som statens oförmåga att upprätthålla rättsstatsprincipen, kontrollera 

brottsbekämpande institutioner och bekämpa korruption. Under övergångar till 

demokratiskt styre genomgår det politiska systemet omfattande förändringar, vilket 

kan leda till stora brister i exempelvis de juridiska myndigheterna, särskilt vad gäller 

resurser (Bailey & Godson 2000:12). Utbredd straffrihet beror till stor del på dessa 

brister vilket innebär ett hot mot statens våldsmonopol (Bailey & Godson 2000:14). 

Till detta går att dra en parallell med de bruna områdena, som nämndes i förra 

avsnittet. Ojämnt fördelade statliga resurser, otillräcklig rättsstatsprincip och privata 

maktsystem är alla utomordentliga förutsättningar för den som vill livnära sig på 

brottslig verksamhet.  

 

Stat och organiserad brottslighet samexisterar i en balans där båda ständigt anpassar 

sig efter den andra partens handlingar (Bailey & Taylor 2009:8). Under senare tid har 

det i Mexiko blivit allt vanligare att våldsamt konfrontera staten – tjänstemän, poliser 

samt journalister har upprepade gånger försvunnit eller mördats (Bailey & Taylor 

2009:12). Detta är mycket kostsamt för de brottsliga organisationerna, men 

konfrontation kan samtidigt vara ett effektivt sätt att få staten att svara på de 

kriminella gruppernas krav (ibid.). Men då staten inte kan garantera monopol över 

våld, hamnar journalister ofta i skottlinjen för dessa konflikter (Waisbord 2002:100). 

 

2.3 Pressfrihet och organiserad brottslighet 

Aymo Brunetti och Beatrice Weder (2003) redogör för de mätinstrument som 

tankesmedjan Freedom House använder för att värdera pressfrihet. De utgår från fyra 

dimensioner och hur de påverkar medias innehåll; lagar och regleringar, politiskt 

inflytande, ekonomiskt inflytande och repressiva ingripanden mot pressen. Politiskt 
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inflytande inbegriper även organiserad brottslighets påverkan på pressen, vilket kan få 

självcensur som följd (ibid.). 

 

Forskare är överens om att nyhetsmedia kan spela en viktig roll under 

demokratisering och i fördjupandet av demokrati genom att utgöra en länk mellan 

allmänhetens behov och regeringens accountability (Hughes 2006:20). Brunetti & 

Weder (2003) har även funnit ett samband mellan nivån av pressfrihet och korruption. 

Horisontell accountability som kan kontrollera korruption, uppnås enligt O´Donnell 

(2008:48) genom att flera, överlappande organisationer, inom regering och civilt 

samhälle kontrollerar maktmissbruk. I detta inkluderas media. En fri press är alltså en 

förutsättning för att accountability kan bevakas och ifrågasättas. 

 

Våldet mot pressen som varit kännetecknande för Latinamerika speglar, enligt 

Waisbord (2002:93), statens oförmåga att uppfylla sitt uppdrag att monopolisera våld 

och att ställa skyldiga brottslingar till svars. Straffriheten gör att attackerna kan 

fortsätta (Artículo 19 2013; Waisbord 2002:105). Våldet mot pressen understödjs av 

en svag rättsstatsprincip enligt Hughes & Lawson (2005:9), vilket de anser vara det 

det största hotet mot friare och öppnare media (ibid:10). Waisbord ser också han den 

dåliga täckning som rättsstatsprincipen har i flera latinamerikanska länder som en 

viktig anledning till pressens utsatthet. Trots att demokrati ersatt auktoritära styren på 

kontinenten misslyckas staterna att garantera grundläggande konstitutionella 

rättigheter för sina medborgare (Magaloni 2008:275), exempelvis tillgång till 

oberoende rapportering från en fri press (Waisbord 2002:104). Waisbord (2002:100) 

hävdar att våldet mot pressen är ett symptom på att staten befinner sig i en kris. Han 

refererar till Keanes (1996, citerad i Waisbord 2002:100) definition som innebär att 

denna kris tar sig i uttryck på två sätt. Antingen som ett civil war, en konflikt inom 

samhället för att uppnå kontroll över något. Eller som ett uncivil war, d.v.s. 

ostrukturerat och ologiskt våld mot enskilda aktörer och institutioner, vilket idag är 

fallet i flera latinamerikanska stater. Waisbord (2002:101) kopplar detta till en 

spridning av O´Donnells (1993) bruna områden, där statens närvaro är mycket låg 

eller icke-existerande. Han menar vidare att det inte är någon slump att våldet mot 

pressen har nått höga proportioner i länder där de bruna områdena är spridda, 

eftersom att det fria utövandet av journalistiskt arbete vilar på en allomfattande 

rättsstatsprincip. Som exempel på detta använder han Mexiko. Enligt Waisbord 
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(2002:96) är våld mot pressen typiskt för Latinamerika och mer vanligt 

förekommande bortanför storstadsområdena där statens kontroll också är svagare. 

 

De flesta latinamerikanska journalister som blivit utsatta för våld och hot sedan 

staterna demokratiserats, arbetade på rapporter om känsliga ämnen som korruption 

eller drogrelaterade brott. I dagsläget straffas journalister för sin professionella 

aktivitet snarare än för sina politiska åsikter, vilket är det vanligaste scenariot under 

auktoritära regimer (Artículo 19 2013; Hughes 2006; Waisbord 2002).  

 

2.4 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 
Brister i statens accountability och en svag rättsstatsprincip komplicerar utövandet för 

en fri press. Pressen är varken skyddade från angrepp från stat eller kriminella 

grupper, något som krävs för att pressfrihet och demokrati ska vara helt omfattande. 

Samtidigt, när pressfriheten begränsas och det blir problematiskt för journalistkåren 

att ifrågasätta organiserad brottslighet och statliga tjänstemäns handlande, begränsar 

det också det civila samhällets möjligheter att ifrågasätta statens implementerande av 

demokratiska och civila rättigheter. Detta kan leda till brister i demokrati eftersom att 

rättsstatsprincipen och de demokratiska rättigheterna inte på allvar omfattar alla 

statens medborgare. Det blir alltså till en cirkel där båda parter, journalister och 

statliga tjänstemän, påverkar varandra och den grad av demokrati som implementeras 

i staten. 

 

3. Metod 
3.1 Material 
Jag har valt att som material för min analys använda artiklar som behandlar två 

nationellt uppmärksammade våldsbrott där organiserad brottslighet varit inblandade, 

vilka skett i delstaterna Tamaulipas respektive Nuevo León. Delstaterna har 

gemensamt att organiserad brottslighet är påtagligt närvarande och väletablerad i 

bägge delstater, mer om detta i nästa kapitel. Att jag valt dessa områden beror på att 

jag vill se om nyhetsrapporteringen i delstaterna påverkas av den våldsamma 

omgivningen, och om demokratins kvalitet skulle kunna återspeglas i rapporteringen. 

Eftersom att situationen för delstaterna när det gäller organiserad brottslighet ser lika 
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ut, skulle analyserna av de båda lokaltidningarna därför kunna ge liknande resultat. 

Detta har föranlett mitt val att också jämföra lokaltidningarna, fall för fall, med 

analyser av den större Mexico City-baserade dagstidningen La Jornadas rapportering 

av samma händelse. Eftersom att tidningar med säten i storstäder ofta befinns friare 

och mindre utsatta för våld mot pressen (Waisbord 2002:96), skulle La Jornada 

kunna ha en mer oberoende rapportering, avvikande från de båda lokaltidningarnas. 

Analysen baseras på artiklar om mordet på 72 migranter i delstaten Tamaulipas i 

augusti 2010, som fortsättningsvis kallas Fall 1, samt om massakern på 49 personer i 

Nuevo León i maj 2012, här kallat för Fall 2. För Fall 1 kommer tidningen La Prensa 

Reynosa som publiceras i Tamaulipas, samt artiklar från La Jornada vara föremål för 

analys. För Fall 2, analyseras Nuevo León-tidningen El Norte och La Jornada för att 

sedan jämföras. 

 

Tillgången till arkivmaterial på tidningarnas webbplatser har i hög utsträckning styrt 

valet av material. La Jornada har en bläddrafunktion där man kan se hela tidningen på 

webben, dag för dag. På La Prensa Reynosas internetsida kan man gå bakåt i tiden, 

men inte att se hela tidningens innehåll, utan enbart vissa utvalda artiklar. Och på El 

Norte finns en avancerad sökfunktion som man som betalande användare får tillgång 

till och som gjorde det enkelt att hitta relevanta artiklar, många av dem var dock i 

stort upprepningar av varandra. Jag valde därför ut de artiklar jag fann mest relevanta 

och minst upprepande till studien.  

 

La Jornadas reportage är ofta längre och målande, medan La Prensa Reynosa och El 

Norte i regel har kortare artiklar, i vissa fall nästan notiser. Därför har också ett större 

antal artiklar tagits med i fallet El Norte, antalet sidor är dock i princip motsvarande 

artiklarna från La Jornada. I La Prensa Reynosas fall har det dock varit svårare att få 

tillgång till arkivmaterial varför antalet artiklar inte har utökats.  

Material har främst samlats från veckan efter händelsens första uppmärksammande, 

omkring sju artiklar från vardera tidningen, men jag har också tagit hänsyn till 

artiklarnas längd och relevans för att få så pass jämbördigt mängd material från 

respektive tidning. Detta för att underlätta jämförelsen mellan dem. Sammanlagt har 

39 artiklar från de tre tidningarna analyserats. Studien omfattar material från en vecka 

i augusti 2010 samt en vecka i maj 2012. 
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Mitt material består alltså av både primära och sekundära källor. De sekundära 

redovisades ovan i den teoretiska delen samt i kommande avsnitt som behandlar 

kontext och bakgrund, medan de primära källorna är de tidningsartiklar som är 

föremål för min undersökning och analys.  

 

3.2 Innehållsanalys och jämförande metod 
Undersökningens första del är gjord med innehållsanalys. Innehållsanalys kan utföras 

både kvantitativt och kvalitativt, jag har valt att utgå från en hybrid av dem båda. Det 

kvantitativa tillvägagångssättet söker mönster och regelbundenheter i innehållet av ett 

dokument genom att söka efter bestämda ord, fraser eller omnämnande av företeelser 

(Bergström & Boréus 2005:50; May 1997:171). Kritik har riktats mot den kvantitativa 

innehållsanalysen eftersom att den främst fokuserar på produkten men säger lite om 

själva processen bakom (May 1997:172). Min studie syftar dock främst till att 

undersöka den produkt journalister presenterar i mexikanska medier och inte själva 

processen bakom, varför jag anser att metoden är lämplig för min studie. Genom att 

presentera den mexikanska kontexten i den del av uppsatsen som syftar till att ge 

bakgrund till problematiken min studie fokuserar på, hoppas jag att en relativt 

omfattande bild av förutsättningarna för produktion och process kommer att ges. I den 

kvantitativa delen av analysen är variabler jag särskilt intresserar mig för hur ofta 

organiserad brottslighet omnämns och hur själva händelserna beskrivs samt hur de 

brott offren utsatts för beskrivs. Då självcensur rapporteras vara vanligt 

förekommande bland mexikanska journalister (Artículo 19 2013; Viridiana Rodelo 

2009) tror jag att innehållsanalysen kan belysa hur ord och fraser utelämnas.  

 

Ytterligare ett problem med kvantitativ innehållsanalys kan vara att frekvensen av ord 

inte nödvändigtvis säger något om dess betydelse i texten eller de värderingar som 

ordet innehåller (May 1997:171). Därför har jag valt att som komplement till den 

kvantitativa innehållsanalysen även gjort en kvalitativ läsning av materialet, då jag 

tagit hänsyn till hur de skyldiga porträtteras eller hur det spekuleras kring dem, vilka 

ordval som använts i förhållande till brotten och offren samt artiklarnas längd och 

tematiska innehåll. Det kan kanske tyckas oviktigt att fokusera på ordval som kanske 

säger mer om författarens preferenser än om pressfrihet. Jag tror dock att nyanser 

också kan återspegla nyhetsrapporteringens frihet och oberoende, och visa på om man 
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väljer att tona ner eller framhäva händelsens allvar. Boréus och Bergström (2005:53) 

tar upp ett klassiskt exempel som visar på hur ordval kan understryka 

artikelförfattarens syn på en företeelse och vilken innebörd som läggs i ordvalen; om 

gerillamedlemmar kallas för terrorister eller frihetskämpar. 

 

Slutligen använder jag mig i min analys av jämförande metod för att undersöka om 

det existerar skillnader och likheter mellan analysmaterialen. Komparativa studier 

bedrivs för att genom jämförande förstå och förklara skillnader mellan regioner, tider 

eller politiska förlopp (May 1997: 159, 186). Jämförelser som avslöjar likheter och 

skillnader gör det möjligt att överblicka faktorer som påverkar politiska förändringar 

(ibid:186). Jag är särskilt intresserad av att se om nyhetsrapporteringen i de utsatta 

delstaterna liknar eller avviker från de nyheter som rapporteras i huvudstadsområdet, 

här representerad av tidningen La Jornada. La Jornada används främst som 

referenspunkt för att finna ut om lokaltidningarna som borde vara mer ansatta av 

organiserad brottslighet, också låter detta påverka sin rapportering. Även om 

pressfriheten anses vara hotad i hela Mexiko, är det just i utsatta delstater som 

Tamaulipas och Nuevo León som den låga pressfriheten skulle kunna vara särskilt 

synlig. Jämförelsen med La Jornada kan belysa om så är fallet. Genom att ställa 

samma frågor till alla analysenheter och sedan jämföra resultaten görs en strukturerad 

jämförelse. Den sammanfattade analysen från respektive fall och tidning ställs mot 

skildringen av samma fall i en andra tidning. Jag jämför då dels hur mängderna från 

den kvantitativa delen står sig mot varandra, dels hur artiklarna kvalitativt liknar eller 

särskiljer sig. 

 

Nedan beskrivs den aktuella situationen i Mexiko vad gäller stat, organiserad 

brottslighet och pressens frihet. Därefter följer den empiriska delen där jag analyserar 

de tre tidningarna utefter det fall de behandlar. Jag kommer först att analysera Fall 1 i 

La Jornada och La Prensa Reynosa för att sedan jämföra resultaten. Sedan följer 

analysen av Fall 2 i La Jornada och El Norte och slutligen en jämförelse dem 

emellan. Till sist knyts uppsatsen ihop med en avslutande diskussion. 
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3.3 Arbetets begränsningar 
Studien syftar till att ge en inblick i mexikansk pressfrihet och demokrati samt de 

begränsningar som media rapporteras erfara. Jag har valt att studera situationen i två 

delstater, Tamaulipas och Nuevo León, vilket innebär att problematiken i hela Mexiko 

inte kommer att täckas. Studien är inte heller särskilt omfattande eller sträcker sig 

längre bak i tiden än drygt tre år, vilket gör att resultatet eventuellt inte kan vara 

generaliserbart. Viktiga faktorer som kontext och process bakom framställandet av 

artiklarna som är föremål för studien kan inte heller undersökas annat än genom 

sekundära källor, vilket begränsar analysen av resultatet. Förhoppningsvis kan dock 

studien ge ledtrådar om demokrati och pressfrihet i de undersökta delstaterna. 

 

4. Den mexikanska kontexten 
4.1 Demokrati i den mexikanska staten 
Mexikos civilauktoritära styre som färgade större delen av 1900-talet tog definitivt 

slut i och med valet 2000 då man bytte regeringsparti från PRI till PAN (Haber et al 

2008:2; Munck 2005:25). Sedan dess har medborgarnas förmåga att ställa tjänstemän 

till svars ökat signifikant (Haber et al 2008:201). Men arvet efter den auktoritära 

regimen tynger fortfarande staten. Den svaga implementeringen av rättsstatsprincipen 

och utbredd poliskorruption gör att medborgarna är utsatta när det gäller övergrepp 

från andra medborgare (Magaloni 2008:268). Mexiko har alltså förbättrats vad gäller 

frihetsdimensionen, men brister i säkerhetsdimensionen är utbredda. Det är alltså inte 

längre staten som är det största hotet mot individuella demokratiska rättigheter, men 

organiserad brottslighet och decentraliserade rättsväsendeinstitutioner, särskilt 

brottsbekämpande organ, utgör fortsatt en fara för implementeringen av 

medborgarnas rättigheter. Institutioner där lägre tjänstemän, polis och domstolar 

verkar, är i vissa fall auktoritära enklaver som brister i sitt demokratiska uppdrag och 

det civila samhället och politikerna har begränsad kontroll över institutioner för 

brottsbekämpning (Magaloni 2008:302). I denna kontext av låg statlig kontroll över 

medborgarrättigheter, ökar våldet i Mexiko (Magaloni 2008:276).  
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4.2 Organiserad brottslighet i Mexiko 

Under 90-talet när efterfrågan på droger från amerikanskt håll stabiliserades ökade 

också konkurrensen bland olika kriminella grupper och den tidigare balansen som 

under PRI:s styre byggde på korruption och skatteflykt bröts (Bailey & Taylor 

2009:21). Den exploderande brutaliteten, främst orsakad av knarkrelaterade karteller 

kontrasterar starkt med 80-talets Mexiko, då PRI upprätthöll stabilitet och ordning 

(Grayson 2009:2). John Bailey och Matthew M. Taylor (2009:21) menar att en delad 

regering utan majoritet försvårar koordinationen mellan polis och rättsväsende och 

ger ökat utrymme för korruption. Efter det mer demokratiska valen i slutet av 80-talet 

ökade också våldet först i de oppositionsledda delstaterna, vilket stödjer tesen (O´Neil 

2009:65). Lokala och federala tjänstemän kunde efter det demokratiska öppnandet 

styras av olika partier vilket i vissa fall ledde till interna konflikter. När PAN sedan 

blev regeringsparti 2000 utnyttjade kriminella grupper detta för att bli mer 

självständiga och bryta sig loss från PRI-kontrollen. Då militären sattes in i kampen 

mot drogkartellerna i början av 2000-talet ökade våldet också markant, även mellan 

de olika kriminella grupperna (O´Neil 2009:68).  

 

4.3 Mexikansk press och pressfrihet 
Sallie Hughes (2006) har studerat hur det mexikanska medielandskapet förändrats 

sedan demokratiseringsprocessen inleddes. Hon baserar sin analys på tre modeller av 

journalistik som existerade i Mexiko mot slutet av 90-talet – auktoritär, 

medborgarinriktad och marknadsdriven. Hughes menar att det mexikanska 

medielandskapet numer karaktäriseras av en hybrid av de två senare modellerna och 

att denna förändring, samtidigt som den påverkats av demokratiseringen och det 

öppnare samhällsklimatet, också själv bidragit till att påverka utvecklingen i en mer 

demokratisk riktning. Tidigare var mutor och korruption vanligt på nyhetsredaktioner 

och PRI tätt sammanlänkade med flera medieinstitutioner (Lawson 2002:173). Dock 

utgör det utomstatliga våldet idag hot mot den medborgerliga journalistiken.  
Mellan 1998 och 2002 mördades 37 journalister i Mexiko, skyldiga var oftast 

droghandlare, korrupta politiker eller poliser med kopplingar till kriminella grupper 

(Hughes & Lawson 2002:11), vilket tydliggör att brister i säkerhetsdimensionen 

påverkar det mexikanska samhället. Den mexikanska organisationen Artículo 19 som 

arbetar med att skydda journalister och deras rättigheter, rapporterar att 72 mord 
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begåtts på journalister i landet sedan år 2000, sju under 2012 (2013:10,11). De ser 

straffriheten som ett av de största problemen som hotar pressfriheten, då attackerna 

mot journalister och redaktioner kan fortsätta utan repressalier. Organisationen 

rapporterar att statliga tjänstemän är skyldiga till nästan hälften av brotten mot 

journalister (2012:16). Ett exempel är det internationellt kända fallet med journalisten 

Lydia Cacho, som efter att ha skrivit en reportagebok om barnpornografibrott i landet 

blev anklagad för förtal och gripen på direkt order av en sittande guvernör, troligen 

med kopplingar till organiserad brottslighet (ibid:27). Enligt rapporten är organiserad 

brottslighet direkt skyldiga till mindre än en femtedel av brotten, men har antagligen 

inblandning i fler än så (ibid:16).  

 

Journalister är framförallt osäkra inne i landet där också närvaron av drogkarteller är 

högre och brottsbekämpningen ofta korrupt (Viridiana Rodelo 2009; Waisbord 2002). 

Frida Viridiana Rodelo (2009) fann i sin studie om journalister i den mexikanska 

delstaten Sinaloa, att självcensur användes av flera journalister som strategier för att 

säkra sin arbetssituation, ofta efter att de utsatts för hot. Flera journalister i studien 

vittnade om att de blivit kontaktade av kriminella grupper eller tjänstemän kort efter 

att våldsbrott begåtts och skrämts till tystnad. I ett reportage publicerat av Committee 

to Protect Journalists (O´Connor 2013) berättar journalister i delstaten Zacatecas att 

”the state does not belong to its citizen’s” och att ”self-censorship is the only way to 

survive”.  

 

4.4 Om våld i delstaterna – Tamaulipas och Nuevo León 
För att få en bild av delstaternas representativitet gentemot resten av landet, kan sägas 

att Mexiko har ca 110 miljoner invånare, och att 3,2 miljoner av dem bor i 

Tamaulipas, medan 4,6 miljoner är bosatta i Nuevo León (INEGI 2013). De 

nordöstliga delstaterna Nuevo León och Tamaulipas gränsar till varandra vilket gör att 

de delar mycket av problematiken med organiserad brottslighet. Tamaulipas 

geografiska placering på gränsen till USA gör den till en strategisk plats för drog- och 

människohandel. 
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Karta över de mexikanska delstaterna. Tamaulipas och Nuevo León är belägna i det 

nordöstra hörnet av Mexiko. 
 

I Bailey och Taylors (2009) artikel om organiserad brottslighets strategier i 

förhållande till staten, används Nuevo León som exempel på förändrade attityder vad 

gäller våldsamma angrepp på statliga tjänstemän. Detta är ett scenario som utspelats 

på flera håll i Mexiko. Redan innan 2006, då en högt uppsatt och uppskattad polischef 

i Monterrey, Nuevo León mördades, hade våldet i området gjort sig påmint, men 

händelsen satte ytterligare delstaten på kartan som en av de våldsammare i Mexiko 

(Bailey & Taylor 2009:18). I området, där korruption och skatteflykt tidigare 

upprätthållit en balans mellan stat och kriminella aktörer, visade denna händelse på ett 

skifte i relationen, nämligen att våld och konfrontation blivit allt vanligare (ibid:19). 

Flera faktorer var bidragande till utvecklingen. Dels den ökade efterfrågan på droger 

från amerikanskt håll, dels ökad tillgång till vapen och våldsexperter i form av tränade 

militärer som bytt sida. Militärens taktik i bekämpandet av de kriminella 

organisationerna snarare stjälpte än hjälpte utvecklingen mot ett fredligare samhälle, 

då nya mindre grupper bildades när de större splittrades (ibid:20). Våldet i delstaten 

har till hög grad berott på rivaliserande gruppers stridande mot varandra. Men 

samtidigt som statliga aktörer i Nuevo León bekämpade den organiserade 

brottslighetens framfart, höll andra, särskilt delstatliga och kommunala polismän, 

vissa kriminella grupper om ryggen, vilket vidare bidrog till deras etablering i 
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delstaten (ibid:21). Detta kan, enligt Bailey och Taylor, bero just på de flera 

rivaliserade grupperna och den taktik man använde för att stävja våldet; att hjälpa en 

grupp för att kunna bekämpa en annan.  

 

Delstaten Tamaulipas är också spelplats för olika rivaliserande gruppers kamp mot 

varandra och om de eftertraktade rutterna över gränsen (Williams 2010:24). Cártel 

del Golfo som bildades redan på 1940-talet, är särskilt etablerad här och har historiskt 

haft tät kontakt med både politiker och polis (Cieza 2009:113). Den mest våldsamma 

av de kriminella grupperna, Los Zetas, var från början en väpnad gren av Cártel del 

Golfo bestående av elittränade före detta militärer, men efter konflikter bröt de sig 

loss 2010, vilket också var startskottet på ännu flera våldsamheter i Tamaulipas 

(O´Neil 2009:67). Artículo 19 rapporterar att problematiken som pressen möter i 

nordöstra Mexiko förvärrades under 2012 (2013:12). Ingen av de två största 

dagstidningarna i Tamaulipas rapporterade om ett stort och viktigt gripande av en 

ledare för en kriminell grupp, och El Nortes kontor i Nuevo León utsattes för tre 

våldsamma attacker under året (ibid.). 

 

5. Undersökning och analys 
5.1 Om de primära källorna och tillvägagångssätt 

Tidningarna som använts för analysen presenteras här kortfattat. El Norte är en 

systerpublikation till väletablerade och nationellt distribuerade Reforma vilken av 

Hughes (2006:14) beskrivs som medborgarinriktad; journalistiken är regimkritisk och 

har ett medborgarperspektiv. Hon menar att El Norte startade trenden med 

medborgarinriktad journalistik då de landsatte Reforma i början av 90-talet (ibid.). 

Medan Reforma och El Norte politiskt är inriktade åt höger, har La Jornada mer av en 

vänsterprofil (ibid:9,56). Båda tidningar har dock autonoma förhållanden till 

annonsörer och regering och är kända för att representera flera vinklar (ibid:13). De 

intar en ledarställning bland den mer oberoende nyhetsmedian. Flera av artiklarna i La 

Prensa Reynosa är hämtade från El Universal, Mexico Citys äldsta och största tidning 

(ibid:14).  Jag har beklagligtvis inte kunnat hitta någon information om varken 

politisk profil eller eventuellt ägarskap av La Prensa Reynosa men då så många 

artiklar är hämtade från El Universal tror jag att informationen om denna kan ge 
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ledtrådar om La Prensa Reynosas inriktning. El Universal är enligt Hughes 

”traditionell” och hade tidigare en auktoritär profil, men försökte under hennes 

forskning att genomgå en transformation mot en mer medborgerlig journalistik 

(ibid:14). 

 

För att bearbeta materialet har jag först läst igenom artiklarna och gjort anteckningar 

för att kunna bilda mig en uppfattning om deras väsentliga innehåll. Det är tydligt att 

båda dåden har kopplingar till organiserad brottslighet vilket har föranlett mitt fokus 

på att finna hur dessa kriminella grupper omnämns i medier, exempelvis om specifika 

grupper pekas ut, samt hur ofta de kopplas till dåden i artiklarna. Efter 

genomläsningen har därför ord som behandlar organiserad brottslighet (de skyldiga), 

själva händelsen (massaker, massmord) och resultatet av brotten, alltså offrens 

tillstånd (beskrivande), manuellt markerats i varje enskild artikel och räknats för att 

till sist sammanställas, fall för fall och tidning för tidning. Innehållsanalys av större 

textmassor kan med fördel göras med dator, men då jag velat säkerställa att de ord jag 

har sökt verkligen har haft koppling till fallen har jag valt att göra analysen manuellt. 

Detta för att exempelvis inte räkna ejecutar, som på spanska både har innebörden ’att 

avrätta’ samt ’att verkställa’, vid de tillfällen då ordet har använts med den 

sistnämnda betydelsen. Efter den kvantitativa genomgången har sammanfattningar av 

artiklarna gjorts, med särskilt fokus på hur de skyldiga till dåden har omskrivits och 

vad som varit fokus i rapporteringen. Slutligen har de individuella analyserna ställts 

mot varandra och jämförts. 
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Los Golfos 
 

 
bandas del narco 
 
bandas delictivas  
 
bando criminal  
 
cártel(es) 
 
crimen 
organizado 
 
delincuencia 
organizada 
 
el narco 
 
grupo 
criminal  
 
grupo 
delictivo 
 
grupos criminales 
 
la banda 
 
los malitos 
 
narco(s) 
 
narcotraficante(s) 
 
organización 
delictiva 
 
organizacion(es) 
criminal(es)  
 
organizaciones 
delincuenciales 
 

homicidio(s) 
 
masacre 
 
matanza 
 
matar 
 
matazón 
 
muerte 
 
multihomicidio 
 
privar la vida 
 

privadas de la 
vida  
 
masacrado 
 
victimado 

 
 

  

Tabell 1. Exempel på hur kategoriserandet av de olika orden som ingår i 

innehållsanalysen gått till. Samtliga ord återfinns i någon av artiklarna, en eller flera 

gånger. 
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Samtliga citat som ingår i innehållsanalysen är översatta av uppsatsförfattaren. För 

översättning av enskilda ord har Norstedts Spanska Ordbok använts.  

 

5.2 Fall 1: Massmordet i Tamaulipas 
I april 2010 fann man en massgrav med 72 skjutna migranter i byn El Huizachal i 

Tamaulipas. Då två personer överlevde massakern kunde de också berätta att 

migranterna pressats på pengar av en kriminell grupp och att samma grupp försökt 

leja dem som medlemmar. Då migranterna vägrade samarbeta avrättades de av 

medlemmar ur knarkkartellen Los Zetas.  

 

5.2.1 Fall 1 skildrat i La Jornada 

För analysen av fallet har sju artiklar från La Jornada använts, publicerade mellan 26 

augusti och 1 september 2010. Artiklarna omfattar 11 sidor. 

 

Redan som överskrift har de första två av de artiklar jag hämtat från tidningen, ordet 

”knarkvåld”, narcoviolencia, vilket förtydligar vilket sorts brott det rör sig om. 

Rubriken från 26 augusti 2010, lyder vidare ”Zetas avrättade 72 migranter genom att 

skjuta dem i ryggen: de kunde inte betala lösensumma”. I ingressen görs klart att en 

kartell ligger bakom dåden, vilket är ett antagande som genomsyrar hela artikeln. 

Detta har tidningen fått kännedom om via anonyma informanter som också redogör 

för motivet bakom massakern och händelseförloppet. Om hur migranterna blivit 

tillfångatagna, att de sedan vägrat ingå i kartellen och inte heller kunnat betala 

lösensumma, och att detta föranlett morden. Man förstår också, via ett uttalande från 

Alejandro Poiré, dåvarande talesman för säkerhetskabinettet, att detta är en vanlig 

metod bland kriminella grupper och att migranter är en utsatt grupp i området. Denna 

information fungerar sedan hela tiden som bakgrund och utgångspunkt till de 

efterföljande artiklarna. Då man berättar att den polisman som till en början lett 

förundersökningen halshuggits, troligen även han av Los Zetas, då man redogör för 

fortskridandet av identifikationsarbetet, då nya detaljer om själva händelserna som 

ledde till massmorden framkommit, samt då man i den sista artikeln rapporterar om 

en handlingsplan för att skydda migranter från att utsättas för brott av organiserad 

brottslighet. Redan från start ses i artiklarna som självklart vilka krafter som legat 
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bakom massmordet och det varken hymlas eller spekuleras i dessa fakta. Artiklarna 

berör mestadels relevant fakta om fallets fortskridande.  

 

I artiklarna i La Jornada namnges kriminella grupper vid 12 tillfällen. Man pekar 

alltså konkret ut särskilda grupper genom att använda deras namn. Särskilt ett namn, i 

elva av fallen, återfinns i artiklarna, nämligen Los Zetas. Vid 27 tillfällen syftar man 

på organiserad brottslighet generellt utan att namnge en specifik grupp. Detta görs 

med en mängd olika uttryck, elva sammanlagt. Bl. a. narcos, ”kriminell organisation”, 

”kriminell grupp” och ”organiserad brottslighet”. Vanligast, vid fem tillfällen, är dock 

användandet av ”kartell” då man syftar på organiserad brottslighet i texterna. Själva 

brottet, massmorden eller massakern, nämns direkt 37 gånger. Här inkluderas både 

substantiv som benämner själva brottet, samt verb som beskriver själva handlingen av 

vilken brottet är en konsekvens. Blodbad, matanza, och massaker, masacre, är de 

mest frekventa orden för att benämna händelsen. Dessa ord använts 22 gånger 

sammanlagt. ”Mord”, asesinato, eller ”mörda”, asesinar, används också ett flertal 

gånger, vid sex tillfällen sammanlagt. ”Avrätta”, ejecutar, eller ”avrättning”, 

ejecución, används också flitigt då man talar om brotten, sex gånger totalt.  

 

Slutligen, när man talar om offren och det brott de utsatts för, vilket görs direkt vid 23 

tillfällen används ”mördade”, asesinados, eller ”avrättade”, ejecutados, nitton gånger 

totalt och det mer neutrala ”avlidna”, fallecidos, och ”döda”, muertos, en respektive 

två gånger. I denna kategori är alltså adjektiv, beskrivande ord av offrens tillstånd, 

inkluderade. Ord som i och för sig har att göra med kropparnas tillstånd, som 

”halshuggna”, ”slagna” eller ”tillfångatagna” redovisas inte då jag under arbetet lade 

märke till att de kan syfta på händelser som inte direkt är länkade till brottet jag har 

intresserat mig för, eller att de snarare berör den allmänna situationen i området.  

Man föredrar alltså i La Jornada de mer hårda orden mördade eller avrättade som 

inkluderar en aktör. Någon måste ha uträttat avrättningen och avrättningen måste ha 

varit planerad av någon.  

 

5.2.2 Fall 1 i La Prensa Reynosa 

Från La Prensa Reynosa har hämtats sju artiklar som omfattar sju sidor och vilka 

publicerats mellan datumen 26 augusti och 3 september. 
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Den inledande artikeln citerar till stor del ett uttalande från delstatens juridiska ombud 

som informerar om händelsen. På något som verkar vara en fråga från 

artikelförfattaren berättar han att han inte har någon kännedom om att organiserad 

brottslighet skulle vara inblandade i dåden. Det är också den ena av två gånger 

organiserad brottslighet överhuvudtaget direkt nämns i artiklarna och detta sker på en 

icke nedtecknad fråga från reportern. I artikel nummer två avslöjas att polismannen 

som varit ansvarig för förundersökningen har försvunnit. Detta görs genom att man 

redogör för ett uttalande från dåvarande president Felipe Calderón med anledning av 

händelsen. Under presidentens presskonferens närvarar Alejandro Poiré men citeras 

aldrig. Hela artikeln är i stort sett en redogörelse för presidentens uttalanden och inga 

egna slutsatser dras. Resterande artiklar fortsätter i samma spår. Det berättas att liken 

flyttats, att åtminstone 30 av dem är identifierade och att den statliga 

åklagarmyndigheten kommer att blandas in i utredningen.  Det skrivs om att 

samarbete med diplomater från de länder där migranterna är medborgare har inletts, 

och om vilka som deltagit i ett arbetsmöte om situationen. En artikel handlar i stort 

sett bara om en trafikolycka som den lastbil som forslat flera av de döda kropparna 

råkat ut för. I sista artikeln berättas att konvojen med papperslösa migranter som 

kidnappades av Los Zetas bestod av 77 personer och att några av dem var mexikanska 

medborgare. Los Zetas nämns här i en bisats som att faktumet att de låg bakom dåden 

redan vore känt, trots att det inte presenterats i tidigare artiklar. Det verkar dock vara 

allmän kännedom, även om La Prensa Reynosa inte specifikt rapporterat om hur 

utredningen gått till och hur man fastslagit vilka de skyldiga är. 

 

De flesta av artiklarna ger en detaljerad redogörelse för vad som sker här och nu, men 

ingen analys eller spekulationer om bakgrunden till händelsen eller vem som kan 

ligga bakom inkluderas i artiklarna. Sammanfattningsvis ger reportagen intrycket av 

en räddhågsen och ytlig rapportering som inte går på djupet med bakgrunden av 

händelserna eller spekulerar om möjliga orsaker. Istället koncentrerar man sig på att 

berätta detaljerat om för fallet rätt irrelevant fakta, så som obduktionsprocessen, 

samarbetet bakom utredningen eller redogöra för andras uttalanden. En rätt så flat 

journalistik framträder, som inte vill mer än att återspegla de senaste händelserna och 

ge en sida av historien. En antydan om att problematiken med utsatta migranter är 

känd görs i och för sig klart i en artikel, då guvernören uttalar sig om åtgärder för att 
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säkra deras situation. Men vad de problemen grundar sig i går man inte närmare in på. 

 

Som tidigare skrivits så nämner La Prensa Reynosa organiserad brottslighet enbart 

två gånger sammanlagt i de sju artiklarna. En gång namnges en grupp, Los Zetas och 

en gång rent generellt genom att använda sig av ”organiserad brottslighet”, crimen 

organizado. ”Massaker” är vanligast förekommande då man skriver om själva 

brotten, sammanlagt vid sju tillfällen använder man sig av ordet. Annars är matanza 

och dråp, homicidio, vilka skrivs fyra gånger vardera, oftast använda då brotten 

beskrivs. ”Död”, muerte, används vid två tillfällen och ”mord” och ”avrättning” bara 

en gång vardera. Totalt beskrivs händelsen 20 gånger. Då offren och deras dödsorsak 

beskrivs, totalt vid femton tillfällen, är ”döda”, muertos, med sina sju omnämningar 

vanligast. Därefter är ”mördade” vanligast som nämns vid fem tillfällen. ”Avlidna”, 

fallecidos, används vid ett tillfälle. Vanligast är alltså att använda ord som inte 

inkluderar någon aktör då man talar om den direkta följden av brotten. ”Döda” säger 

ju ingenting om själva dödsorsaken utan bekräftar bara ett tillstånd. Att man talar om 

offren och händelsen så pass många gånger är intressant om man jämför med hur ofta 

de skyldiga tas upp.  

 

5.2.3 Jämförelse mellan La Jornada och La Prensa Reynosas 

rapportering 

I La Prensa Reynosas artiklar verkar problematiken med migranters utsatthet och hög 

brottsstatistik vara uppenbar, trots detta görs i princip ingen ansats att koppla 

organiserad brottslighet till situationen. Detta skiljer tidningen från La Jornada som 

redan från början kategoriserar händelsen som en konsekvens av ”knarkvåld” och 

sedan konsekvent följer linjen att organiserad brottslighet ligger bakom dåden. Trots 

att båda redaktioner närvarat vid samma presskonferens med dåvarande president 

Calderón och Poiré, har bara La Jornada valt att citera talet om den allvarliga 

situationen som landet befinner sig i vad gäller organiserad brottslighet. Man har 

alltså haft tillgång till samma information men enbart en redaktion har valt att 

publicera den. Även tidningarnas fokus skiljer sig åt. Artiklarna i La Prensa Reynosa 

kretsar ofta kring specifik fakta, men inte om bakgrunden till den. Samtidigt sätter La 

Jornada händelsen i en större kontext och återger fakta som är mer relevant för fallets 

lösning. Även om bakgrunden till detta kan vara att man i Tamaulipas redan känner 
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till situationen och inte ser sig tvungen att beskriva den, ger det intrycket av en 

journalistik som blundar för viktiga pusselbitar i beskrivandet av fallet. Utöver detta 

handlar La Prensa Reynosas artiklar om relativt irrelevant fakta kring fallet som inte 

hjälper till att beskriva orsak eller samband med situationen i övrigt i Tamaulipas, 

vilket man i La Jornada tydligt gör. 

 

Medan La Jornada nämner någon kriminell grupps namn totalt 12 gånger, gör La 

Prensa Reynosa det endast en gång i den avslutande artikeln som beskriver hur fallet 

blivit löst. De syftar inte heller på organiserad brottslighet generellt mer än en gång 

medan La Jornada gör det hela 27 gånger. I den första artikeln om fallet i La Prensa 

Reynosa förnekar en tillfrågad tjänsteman att organiserad brottslighet kan ha 

inblandning i fallet, men därefter görs inga försök att koppla organiserad brottslighet 

till brotten. Rapporteringen koncentreras istället på händelseförloppet efter fynden av 

de 72 kropparna. 

 

37 gånger nämns händelsen av La Jornada, medan La Prensa Reynosa enbart tar upp 

ord som beskriver händelsen vid 20 tillfällen. Antalet omnämningar av händelsen står 

inte heller i proportion till hur sällan de skyldiga nämns i La Prensa Reynosa. Medan 

La Jornada nämner organiserad brottslighet, antingen namngivna eller inte, totalt 31 

gånger, gör La Prensa Reynosa det endast vid två tillfällen. Det går alltså att se att 

man i La Prensa Reynosa vid en majoritet av gångerna väljer att skriva om händelsen 

utan att peka ut någon skyldig eller koppla brotten till organiserad brottslighet. 

Vad gäller beskrivandet av offren och deras tillstånd, använder La Jornada oftare 

”mördade” eller ”avrättade” medan La Prensa Reynosa föredrar det mer neutrala 

”döda” och därefter ”mördade”. La Jornada använder alltså oftare ord där en agent på 

ett sätt är inbyggd i tillståndet offren befinner sig i. Användningen av ”avrättade” ger 

intryck av att handlingen är högst medveten och planerad, medan ”döda” kan innebära 

att dödsorsaken kan vara naturlig. 

 

I jämförelsen mellan La Prensa Reynosa och La Jornadas behandling av Fall 1 har 

alltså flera aspekter visat på skillnader i rapporteringen, främst vad gäller hanterandet 

av organiserad brottslighets inblandning i dåden, som för denna studie också är den 

mest intressanta. Vad gäller ämnesval och utformandet av artiklarna kan detta ha mer 

att göra med tidningarnas struktur än med självcensur. Trots detta är det tänkvärt att 
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La Prensa Reynosa tycks undvika att sätta detta allvarliga brott i en större kontext och 

koppla den till organiserad brottslighets påtagliga närvaro i området. 

 

5.3 Fall 2: Massaker i Nuevo León 
Den 13 maj 2012 finner man 49 stympade kroppar invid motorvägen utanför staden 

Monterrey, Nuevo León. Kropparna saknar både armar, ben och huvud och på platsen 

finner man ett meddelande som uppger att Los Zetas ligger bakom de brutala morden. 

Eftersom att liken är svåra att identifiera spekuleras i flera artiklar om det kan röra sig 

om en upprepning av massakern i Tamaulipas, och ifall offren är migranter som gått 

samma öde till mötes. Under veckans gång hängs s.k. narcomantas, tyg med 

meddelanden från knarkkarteller, upp runt om i området där Los Zetas tar på sig 

dåden. Slutligen grips också deras ledare som pekas ut som hjärnan bakom morden. 

 

5.3.1 Fall 2 återgivet i La Jornada 

Tio artiklar från La Jornada har använts för analysen som utgör tio sidor sammanlagt, 

publicerade mellan 14 och 22 maj 2012. 

 

Även i detta fall kopplas en kriminell grupp till brotten redan i den första artikeln som 

behandlar dådet. Bredvid de styckade kropparna finner man ett meddelande som 

anger att Los Zetas tar på sig dåden. Dessa fakta understryks ytterligare av en minister 

som kopplar brottet till organiserad brottslighet, då morden liknar de våldsdåd som 

dessa grupper brukar utföra. I vilket tillstånd kropparna befinner sig presenteras 

utförligt. Även i den andra artikeln dras paralleller till liknande dåd, exempelvis Fall 1 

i Tamaulipas, och man är relativt säker på vilken typ av grupp som kan ligga bakom. 

Dåden sätts på en gång i en större kontext av ökat våld i Mexiko. Nästa artikel återger 

en rad uttalanden från deputerade från samtliga partier som beklagar våldet och den 

rädsla det skapar. En notisartad artikel berättar om hur utredningen fortlöper, experter 

har skickats till brottsplatsen och om hur PGR beslutsamt arbetar för att lösa fallet. 

Därefter följer en kort artikel om de narcomantas som dykt upp på flera håll där Los 

Zetas verkar ta på sig dåden. Ytterligare två artiklar handlar om de DNA-test som 

utförts samt svårigheterna att identifiera och fastställa nationalitet av offren. Los Zetas 

pekas ut som presumtiva gärningsmän. Därefter följer ett längre målande reportage 

om rädslan som breder ut sig i samhället Cadereyta där offren påträffades. Här litar 
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man bara till Gud efter att kriminella grupper, särskilt Cártel del Golfo, tagit makten 

över staden. Situationen som präglas av krig mellan olika kriminella grupper och de 

våldsbrott invånarna utsätts för beskrivs utförligt. I efterföljande artiklar rapporteras 

att ledaren för Los Zetas gripits och att han tar på sig morden.  

 

Artiklarna speglar en medvetenhet om situationen i regionen och morden kopplas 

snabbt till organiserad brottslighet utan vidare spekulationer. Innehållet i artiklarna 

ger intrycket att man inte är rädd att skriva om de faktiska orsakerna till dåden, ett 

våldsamt krig mellan olika kriminella grupper. Fakta som presenteras kring fallet 

förefaller relevant och saklig. 

 

I artiklarna från La Jornada om Fall 2 namnges ledare för de kriminella grupperna vid 

flera tillfällen, varför jag inkluderat dem i kategorin om organiserad brottslighets 

namngivande. 40 gånger nämns namnen på exempelvis Cártel de Golfo, Los Zetas 

och Z40 samt gruppernas ledare, som El Loco, El Lazca och El Chapo. 25 gånger 

nämns kriminella organisationer och organiserad brottslighet utan att direkt namnges, 

vanligast är delincuencia organizada,”organiserad brottslighet” som används vid fem 

tillfällen. Sammanlagt återfinns alltså organiserad brottslighet 65 gånger i texterna. 

27 gånger omnämns brotten direkt, vanligaste ord är ”massaker” med åtta 

omnämningar, därefter ”mord”, ”blodbad” och ”avrättning” vilka används fem gånger 

vardera. En stor variation av ord används, minst vanliga är dock ”massmord”, 

multihomicidio, och ”död”. 

 

Offrens dödsorsak nämns totalt sju gånger, av vilka ”avrättade” en majoritet av 

gångerna, fem totalt. Utöver detta används ”mördade” och ”döda” en gång vardera. 

De gånger man syftar på själva dödsorsaken är relativt få jämfört med hur ofta man 

beskriver situationen, men det kan tilläggas att man oftare refererar till offren som 

”styckade” eller ”halshuggna” istället för till direkt att de blivit mördade. Skulle dessa 

ord inkluderas i kategorin skulle de tillsammans med de tidigare nämnda uppgå till 26 

beskrivningar av offrens tillstånd. 
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5.3.2 El Norte om fall 2 

Här har 14 kortare artiklar använts vilka tillsammans utgör nio sidor. De är 

publicerade mellan 13 och 18 maj 2012.  

 

Artiklarna har ett kortare format och mer av notiskaraktär. Inledningsvis refereras till 

en kommuniké från inrikesministeriet om morden och uttalandet utgör i stort sett hela 

artikeln. Dock görs tydligt det faktum att organiserad brottslighet ligger bakom dåden 

redan i första artikeln där rubriken lyder ”Morden skylls på dispyt mellan karteller”. 

Artiklarna präglas av saklighet och detaljrikedom, vart man fann offren, i vilket 

tillstånd de befann sig i, och som en röd tråd genom samtliga artiklar löper faktumet 

att det tveklöst måste vara organiserad brottslighet som ligger bakom morden. Flera 

faktorer som presenteras ges ses som anledningar till detta, bl. a. att flera av 

kropparna är tatuerade med samma tatuering typisk för gängmedlemmar. Att området 

under senare tid präglats av uppgörelser mellan olika kriminella grupperingar och de 

narcomantas som synts på flera håll i området stärker ytterligare antagandet. Det 

skrivs inget utförligt om bakgrunden till dåden och situationen i övrigt, men fakta som 

presenteras är relevant och håller sig mestadels direkt till våldsdåden. 

 

El Norte namnger de organiserade kriminella grupperna eller deras ledare 29 gånger 

totalt. Los Zetas och Cártel del Golfo förekommer särskilt många gånger i artiklarna, 

sammanlagt rör det sig om 20 gånger som dessa två grupper nämns. Man namnger 

även flera av ledarna för de olika kartellerna. Vid 19 tillfällen används ord som syftar 

på organiserad brottslighet eller kriminella grupper. I de sammanlagt 14 artiklarna 

nämns organiserad brottslighet alltså 48 gånger. Av de 22 gånger man namnger själva 

händelsen används ”massaker” och ”blodbad” sju gånger vardera och ”död” fem 

gånger. Utöver dessa ord används ”massmord”, ”beröva livet”, privar la vida, och 

”dråp” vid enstaka tillfällen. 12 gånger syftar man på själva dödsorsaken direkt. 

Vanligast är ”avlidna” med fyra användningar, därefter ”gjord till offer”, victimada, 

med tre. ”Avrättade” används vid två tillfällen. Skulle de ord som beskriver 

kropparnas tillstånd också räknas, som ”styckade” eller ”halshuggna” vilka 

förekommer i stor utsträckning i texterna, uppgår användandet däremot totalt till 32 

gånger. 
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5.3.3 Jämförelse mellan La Jornada och El Norte 

Båda tidningarna rapporterar om relevanta fakta kring fallet och inkorporerar på ett 

självklart sätt organiserad brottslighet i artiklarna. Artiklarnas längd i El Norte är 

kortare än de i La Jornada och inte lika stor plats till spekulation och beskrivande ges.  

La Jornada nämner organiserad brottsligheten vid namn 40 gånger, d.v.s. 11 gånger 

mer än vad El Norte gör. Indirekt nämns den organiserade brottsligheten 30 gånger av 

La Jornada och 21 gånger av El Norte. La Jornada gör det alltså vid flera tillfällen 

trots att artiklarna från El Norte är fyra fler. Dock har organiserad brottslighet en 

självklar roll i fallet enligt båda tidningar, vilket kan betyda mer än själva antalet 

gånger de nämns. La Jornada är den enda av de två tidningarna som har ett reportage 

som försöker ge en bild av situationen i samhället Cadereyta där morden utfördes. 

Som jag påpekade i analysen av Fall 1 kan detta bero på att lokaltidningen ju faktiskt 

befinner sig mitt i sammanhanget och inte behöver beskriva den lika utförligt, det är 

ett faktum att organiserad brottslighet är etablerad i området vilket tidningens läsare 

är väl bekanta med. Men det ger ändå en bild av La Jornada som en mer orädd och 

oberoende tidning.  

 

La Jornada nämner alltså organiserad brottslighet oftare, både genom att använda 

deras namn och genom att åsyfta dem, dock är skillnaderna mellan de båda 

tidningarna inte lika uppenbara som i jämförelsen av hanteringen av Fall 1. Medan La 

Jornada nämner kriminella gruppers namn 40 gånger, gör El Norte det vid 29 

tillfällen. Och när La Jornada syftar på dessa grupper 25 gånger, gör El Norte det 19 

gånger. Hur och om själva händelsen beskrivs skiljer sig mera åt. La Jornada 

beskriver morden 31 gånger och El Norte gör det 21 gånger. ”Massaker” och 

”blodbad” används oftast i båda tidningar, 13 gånger av La Jornada och 14 av El 

Norte. Alltså motsvarande. La Jornadas näst vanligaste ord för händelsen är ”mord” 

och ”avrättning”. Det stämmer inte alls för El Norte som inte använder ”avrättning” 

alls. Här är istället ”död” näst vanligast, som tidigare konstaterats avslöjar ordet inte 

någon handling eller aktör bakom dåden. Ord som syftar till offrens dödsorsak eller 

till att beskriva händelsen nämns sju gånger av La Jornada och 11 av El Norte. 

Intressant är att La Jornada föredrar ”avrättade” medan eller El Norte oftast skriver 

”avlidna”. Avlidna ger mest associationer till en naturlig död och gör det inte givet att 

ett brott ligger bakom. Eventuellt kan detta peka på att man i El Norte försöker tona 
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ner händelsen, även fast man är högst medveten, och också öppet annonserar, att 

organiserad brottslighet ligger bakom. 

 

Det går att se vissa skillnader i deras rapportering, de är dock inte lika signifikanta 

som i jämförelsen som gjordes om Fall 1. Speciellt tydliga skillnader finns i 

beskrivandet av offren och av själva händelsen och vilken grad av allvar man 

tillskriver dem. La Jornada beskriver vid flera tillfällen våldsbrottet som en 

”avrättning”, föredrar El Norte att kalla ”död”, och ”avrättade” i La Jornada, blir 

”avlidna” i El Norte. Den semantiska innebörden då man beskriver själva brotten kan 

p.g.a. detta ge olika associationer till brotten, även om de syftar till att beskriva 

samma händelse. Dock skyggar ingen av tidningarna tillbaka för att tydligt koppla 

ihop organiserad brottslighets verksamhet i området med brotten vilket är en viktig 

aspekt när det kommer till självcensur. 

 

6. Avslutande diskussion 
I den teoretiska delen av denna uppsats konstaterades att brister i accountability samt 

rättsstatsprincip påverkar pressen och dess fria utövande, då det krävs mekanismer 

som skyddar journalister för att pressen ska kunna verka fritt (Hughes & Lawson 

(2005; Waisbord 2002). Samtidigt är fri press en essentiell del i en demokrati då den 

kan utgöra en länk mellan civila rättigheter och regeringens accountability (Hughes 

2005; O´Donnell 2008).  
 

I min undersökning har jag tittat närmare på mexikansk nyhetsrapportering för att se 

om demokratins kvalitet återspeglas i två mexikanska delstaters lokalpress. Om 

rapporteringen är bristfällig skulle det kunna visa på bristande accountability och 

rättsstatsprincip i Mexiko, men också på en utveckling i negativ riktning för 

demokratin, då de civila rättigheterna inte blir tillgodosedda när medierna inte 

tillhandahåller medborgarna viktig information. När accountability och 

rättsstatsprincip inte upprätthålls försämras statens skydd av medborgarna, samt 

pressen, från angrepp av organiserad brottslighet och andra civila medborgare 

(Magaloni 2003). Pressen kan inte uppfylla sitt demokratiska uppdrag när den 

ständigt blir hotad och kringskuren av kriminella element, samt av statliga tjänstemän 
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som får personlig vinning av bristfällig rapportering. Ofta blir självcensur en 

konsekvens av detta (Artículo 19 2013; Brunetti & Weder 2003). 

 

I Fall 1 kunde vi se att La Prensa Reynosa som publiceras i Tamaulipas hade 

bristfällig rapportering i jämförelse med La Jornada. Samtidigt som La Jornada 

kontinuerligt nämner organiserad brottslighet i sina artiklar och under hela 

beskrivandet av fallet utgår från att det är dessa grupper som är skyldiga till brotten, 

undviker La Prensa Reynosa genomgående att skriva om kriminella gruppers 

inblandning i dåden. Detta trots att vi vet att delstaten där tidningen ges ut är mycket 

utsatt för organiserad brottslighets verkande och att våld hör till vardagen, och trots 

att informationen rimligtvis borde ha nått journalisterna i delstaterna där brotten 

utspelade sig. Det vi ser är ett exempel på självcensur. 

 

Under jämförelsen mellan El Norte och La Jornada av rapporteringen kring Fall 2 

framträdde inte lika stora skillnader i hur organiserad brottslighets kopplingar till 

dåden skildrades. Dock skilde sig tidningarna åt i val av ord för att beskriva händelsen 

och offrens tillstånd. Medan La Jornada använde sig av ord som klart visade på 

brottens allvar, valde El Norte mer neutrala omskrivningar. Att skillnaderna inte var 

så pass markanta som i Fall 1 kan ha flera orsaker. Dels att hör El Norte till en 

koncern av medborgarinriktad journalistik, men det kan också säga något om 

säkerheten och rättsstatsprincipen i delstaten. Trots att den organiserade brottsligheten 

är väletablerad sedan flera år tillbaka i Nuevo León och deras taktik ofta är 

konfrontation med staten, kan resultatet av analysen visa på att statens demokratiska 

institutioner fungerar bättre här än de gör i Tamaulipas. Waisbords (2002) 

konstaterande att latinamerikansk nyhetsmedia i storstadsområden ofta är friare än 

den provinsiella stöds av min undersökning av Mexiko.  

 

Många forskare menar att brister i accountability och rättsstatsprincip är vanliga i 

Latinamerika och Mexiko trots att staterna demokratiserats. Waisbord (2002) kopplar 

våldet mot pressen till spridningar av vad O´Donnell (1993) kallar för bruna områden.  

Bristfälligheten i rapporteringen skulle eventuellt kunna visa på att Tamaulipas är ett 

sådant område, en region där de demokratiska rättigheterna inte är allomfattande och 

där rättsstatsprincipen inte är implementerad på ett tillfredsställande sätt. Utifrån 

rapporteringen i La Prensa Reynosa får man en bild av en omgivning som inte står 
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bakom journalisters trygghet och säkerhet i deras utövande av arbetet och en tidning 

som tagit till självcensur i rädsla för hot. För en genomsnittlig tamaulipansk invånare 

som får sin huvudsakliga bild av omvärlden presenterad i dagstidningen fattas viktiga 

pusselbitar av verkligheten, vilket försvårar möjligheten att kontrollera att 

accountability upprätthålls. Rapporteringen i Nuevo León visar på vissa brister i 

skildrandet av händelsen jämfört med La Jornada, men det är ändå inte helt 

okomplicerat att utifrån mina resultat kategorisera området som en plats där 

demokratiska rättigheter är inskränkta. 

 

Det ska tilläggas att jag har undersökt en tidning i respektive delstat vilket inte kan ge 

oss ett generaliserbart svar för hela Mexiko eller ens de aktuella delstaterna. Dock är 

tidningarna slumpmässigt valda utan någon hänsyn till deras struktur, ägandeskap etc. 

och kan ses som ett stickprov på den nyhetsrapportering medborgarna i respektive 

delstat har tillgång till.  

 

För att avsluta diskussionen om de resultat som min uppsats gett, gör jag till sist en 

ansats till att knyta ihop min uppsats genom att svara på de frågor som inlett och styrt 

arbetet. 

1) Hur påverkas nyhetsrapporteringen i utsatta delstater i Mexiko av den 

organiserade brottslighetens närvaro?  

Frågan har inte gett identiska svar i de olika fallen som analyserats. I Fall 1 har vi 

genom denna granskning av nyhetsrapportering och pressfrihet sett att rapporteringen 

i delstaten Tamaulipas, i förhållande till min komparativa referens La Jornada, 

begränsats och att man valt att inte rapportera om organiserad brottslighets 

inblandning i ett större våldsdåd. Detta trots att informationen om deras inblandning 

varit nationellt känd, då den rapporterats i den större dagstidningen La Jornada. 

Därför skulle en slutsats kunna vara att nyhetsrapporteringen i Tamaulipas är 

begränsad och hotad av organiserad brottslighets närvaro. 

Fall 2 har inte lika stora skillnader mellan den lokala och nationella rapporteringen 

hittats, dock porträtteras brotten och offren olika. Kanske har man i Nuevo León 

funnit ett hälsosammare sätt att förhålla sig till den våldsvåg som drabbat delstaten 

under senare tid och inte i lika hög grad låtit sig påverkas av hot från kriminella 

gruppers håll. Man har i större utsträckning lyckats i sitt arbete med att tillhandahålla 
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oberoende rapportering till Nuevo Leóns invånare, men man räds samtidigt att kalla 

brotten vid deras rätta namn. 

 

2) Vad kan, genom analys av innehållet i nyhetsrapportering, sägas om 

demokratins kvalitet i de berörda områdena?  

I analysen av Fall 1 uppenbarades brister i den information som artiklarna i La Prensa 

Reynosa skildrade jämfört med La Jornada. Att dessa brister existerar pekar på flera 

aspekter av demokratins kvalitet i området. Dels kan bristerna peka på att mekanismer 

som krävs för att skydda journalister i sitt arbete inte är implementerade. Dels medför 

den otillräckliga rapporteringen att civila rättigheter begränsas när informationen om 

aktuella händelser i regionen inte helt stämmer överens med verkligheten, eller 

återspeglar den på ett tillfredsställande vis. Journalister vågar helt enkelt inte återge 

den information som finns tillgänglig, när de inte vet om staten verkligen står bakom 

dem då de utsätts för fara. Jämförelsen pekar på att Tamaulipas kan vara ett brunt 

område, ett område där demokratins kvalitet inte är fullt acceptabel. 

 

Fall 2, analysen av rapporteringen i delstaten Nuevo León däremot, som i likhet med 

Tamaulipas är ett område utsatt för organiserad brottslighet, visade inte på lika stora 

skillnader i rapporteringen jämfört med La Jornada. Trots den höga brottsstatistiken 

verkar delstatens journalister kunna verka relativt fritt och rapportera oberoende om 

den organiserade brottslighetens verksamhet. Detta kan ha att göra med att statliga 

institutioner och tjänstemän på ett effektivare sätt upprätthåller rättsstatsprincipen och 

att accountability är fungerande. Vilket i sådana fall innebär att demokratin är bättre 

fungerande trots hot från ickestatliga våldsaktörer. Dock kunde skillnader i ordval och 

skildrandet av brotten upptäckas vilket skulle kunna innebära att det trots allt finns en 

viss grad av självcensur i området och alltså vissa brister i demokratins kvalitet. 
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