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                                    Informationsbrev till intervjudeltagare 

 
Hej, 

Jag heter John Woodlock och jag är doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet. Mitt forskningsprojekt 
fokuserar på EU rätt och reglering av luftfartsunderhållssektorn inom Europa. Mer specifikt, forskningen jag 
vill göra är särskilt intresserad av implementeringen och applicering av EUs luftfartsregler kring certifiering 
av luftvärdighet efter utfärdat underhåll, och händelserapportering inom flygsektorn. Med hänsyn till den 
pågående krissituationen med Covid-19 pandemin, kommer min forskning att undersöka effekterna av krisen 
och dess allvarliga påverkan på den Europeiska flygunderhållssektorn.  

Mitt forskningsfokus vill ta hänsyn till flygteknikers professionella erfarenheter från olika Europeiska 
länder. Mitt projekt syftar till att bidra till ökad kunskap om förståelse av flygsäkerhet, professionella normer, 
och införlivandet, appliceringen, och effekten av EU luftfartsregler. Forskningsprojektet är en pan-Europeisk 
rättssociologisk studie som undersöker hur certifierande flygtekniker från tre olika Europeiska länder 
upplever lag och legalitet i deras vardagliga professionella liv.  

Intervjuerna som jag vill göra kan möjliggöra för mig att få en djupare förståelse för hur flygtekniker i olika 
Europeiska länder upplever att arbeta som certifierad personal under existerande EU luftfartsregler, såsom 
dessa regler införlivas, tolkas och appliceras av luftfartsmyndigheter och luftfartsunderhållsorganisationer. 
Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas på ett sätt som pseudonymiserar och skyddar 
identiteterna av alla intervjudeltagare. Textanalysmetoder kommer att användas för att analysera data från 
de transkriberade intervjudiskussionerna. Ditt deltagande i en intervju är frivilligt och du kan när som helst 
välja att avbryta ditt deltagande. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte 
uppge varför. Alla ljudinspelningar kommer att lagras på ett säkert ställe i enlighet med relevanta Svenska 
lagar och god forskningsetik.  Jag har för avsikt att publicera forskningens resultat i två till tre artiklar som 
ska skickas till vetenskapliga tidskrifter.  

Om du är intresserad av att delta i en intervju, du kan kontakta Ola Blomqvist eller kontakta mig direkt (se 
kontaktinformationen nedan).  

Med vänliga hälsningar, 

John Woodlock,  
PhD Candidate,                                                                   
Department of Sociology of Law; Lund University, Sweden. 
Tel. +46 (0)709450753;  john.woodlock@soclaw.lu.se  
 
Ansvarig forskare; Måns Svensson, docent, 
Department of Sociology of Law, Lund University, Sweden. 
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