
 

Institutionen för informatik 

Employees’ Information Systems 
Security Policy Compliance 

Understanding employees’ perception of their ISSP 
compliance through the theoretical lens of the social 
bond theory 

Kandidatuppsats 15 hp, kurs INFK11 i informatik 
 
 
Författare: Maria Ingö 

Handledare: Miranda Kajtazi 

Examinatorer: Bo Andersson 
 Björn Johansson



Employees’ Information Systems Security Policy Compliance Ingö 

 

– I – 

Employees’ Information Systems Security Policy 
Compliance: Understanding employees’ perception 
of their ISSP compliance through the theoretical lens 
of the social bond theory 

Författare:  Maria Ingö 

Utgivare:  Inst. för informatik, Ekonomihögskolan, Lund universitet 

Dokumenttyp:  Kandidatuppsats 

Antal sidor:  54 

Nyckelord:  IT-policy, information systems security policy, ISSP compliance, social bond 

theory 

Sammanfattning (Max. 200 ord):   

Företag har traditionellt koncentrerat sig på den tekniska biten av IT-säkerhet, med brandväggar, 

virusskydd och så vidare. Men eftersom många säkerhetsincidenter sker på grund av att företagets 

anställda inte följer företagets informationssäkerhetspolicy bör IT-säkerhet även innefatta den 

mänskliga faktorn. Med min studie så vill jag undersöka hur anställda uppfattar hur de sociala 

banden på arbetsplatsen påverkar hur hon/han följer företagets informationssäkerhetspolicy. 

I denna studie har jag genomfört fyra intervjuer med medarbetare på ett svenskt mediaföretag. 

Företaget har en informationssäkerhetspolicy och samtliga informanter använder dagligen 

företagets datorsystem i sina jobb. Utifrån teorin om sociala band och tidigare studier i ämnet 

skapades ett teoretiskt ramverk och en intervjuguide utformades. 

I denna studie fann jag att anställda uppfattar att sin anknytning till kolleger, sin anknytning till 

jobbet, sina åtaganden, sin delaktighet i IT-säkerhetsutbildning och sin övertygelse påverkar om 

hon/han följer företagets informationssäkerhetspolicy.   
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1 Introduction 

In today’s society modern organizations increasingly depend on information systems to collect, 

process, store and distribute data. Because of this dependency, organizations are vulnerable to 

incidents where these information systems are being compromised. For an organization such 

events could mean high monetary costs or damage to the organization’s reputation. 

Consequently, a high priority for organizations is to manage security risks of their information 

systems. 

Information system security has traditionally been thought of as a technical issue and 

organizations have tried to mitigate the security risks with technical solutions such as firewalls 

and anti-virus software. But the information systems are used by individuals, therefore the 

human factor should be considered and information system security should be looked upon also 

as a socio-organizational issue (Dhillon & Backhouse, 2001). For this reason, organizations 

should apply several security approaches, both technical and socio-organizational, to be able to 

reduce information security breaches (Safa et al., 2016; Herath & Rao, 2009).  

The greatest threat to the IS security of an organization is the employees, because they are the 

individuals that use the information system (Lee et al., 2004). Employees can engage in a 

number of things that are unsuitable and undesired information system security behavior; such 

as sharing passwords with colleagues, writing their password on a sticky note and keeping it 

next to their computer, downloading software from internet, not logging off their workstation 

when they leave it, and downloading attachments in e-mails from unknown sources. To ensure 

that employees act in a desirable manner when it comes to information system security, 

organizations create information systems security policies (ISSP) where rules and regulations 

regarding information system security are defined. 

However, even though an organization has an information system security policy in place, it is 

a fact that not all employees comply with it (Siponen & Vance, 2010). Therefore, understanding 

compliance behavior is an essential organizational issue. Research on human perspective of 

information security has therefore been made to better understand the behavior of employees 

and the inhibitors and facilitators for information systems security policy compliance. To 

understand which factors that affect ISSP compliance is crucial to any organization that want 

to be able to protect their information system assets. 

Lately there have been an increased number of studies on ISSP compliance behavior in 

organizations and a number of theories have been proposed for explaining employee violation 

or compliance with the ISSP. Theories of criminology, sociology and psychology have been 

extended to the field of ISSP compliance. The most used theory has been the deterrence theory 

(Siponen & Vance, 2010) which is a theory borrowed from criminology. According to this 

theory an employee’s intention to comply with the organizations ISSP depends on the perceived 

severity of the punishment for violating the ISSP and the perceived certainty to be detected 

when violating the ISSP. The deterrence theory has given mixed results. For example, Herath 

and Rao (2009) studied how penalties, pressures, and the perceived effectiveness of employees’ 
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actions influence the employees’ ISSP compliance intentions and found that certainty of 

detection was significant but the severity of the punishment was not. And Chen et al. (2013) 

studied how penalties, rewards, and the certainty of penalties or rewards affected employees’ 

ISSP intentions and found that both certainty of punishment and severity of punishment for 

violating an ISSP influenced employees’ intention to comply. Siponen & Vance (2010) gave a 

possible explanation for this discrepancy with the neutralization techniques. According to the 

theory of neutralization individuals can justify and rationalize, or neutralize, the shame and guilt 

they feel when engaging in non-compliance behavior by using neutralization techniques. For 

example, an employee can say that the non-compliance did not really hurt anyone and therefore 

it was ok. These neutralization techniques reduce the effects of formal sanctions (Siponen & 

Vance, 2010). 

In an organization employees’ behavior is influenced both by specified rules and by social 

interactions, and as a result researchers need to consider the elements of social interaction when 

studying security behavior (Hsu et al., 2015). An organization is a social unit and employees’ 

behavior is affected by the social climate in the organization, and thus their ISSP compliance is 

affected by social bonds in the workplace. 

 

1.1 Research question 

The research question for this thesis is formulated as: 

RQ: How do employees’ perceive the effect of social bonds in the workplace on their 

compliance with the organization’s information system security policy? 

 

1.2 Objective 

The aim of this thesis is to examine how employees feel that the social connections in the 

workplace affect their ISSP compliance through the theoretical lens of the social bond. By 

performing interviews with employees in an organization with an information systems security 

policy this thesis aims to identify how employees experience how their social bonds affect their 

ISSP compliance. 
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1.3 Delimitations 

Compliance is a complex subject and there are a number of social and organizational factors 

that could affect an employee’s security behavior. This thesis will only consider the factors of 

social connections described in the social bond theory; attachment, involvement, commitment, 

and beliefs. 
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2 Theoretical Foundation 

2.1 Information systems security policy 

An information systems security policy, ISSP, is a written statement that describes the 

appropriate use of the organization’s IT resources by employees. An ISSP defines the 

requirements for the organizational security management, the employees’ responsibilities and 

obligations, and penalties and sanctions for non-compliance (Son, 2011). The ISSP is one of 

the most important tools in the organizational context to make sure that information assets and 

data is being handled in a secure manner (Cheng et al., 2013). By using an ISSP organizations 

are trying to shape and influence the behavior of their employees to mitigate the risk of 

information security incidents. 

 

2.2 Social bond theory 

The social bond theory was first presented by Travis Hirschi in 1969 as a theory to explain 

juvenile delinquency. According to this theory all human beings are naturally prone to deviant 

behavior but the constraints generated by society prevents us from such behavior (Hirschi, 

1969). An individual’s social bond consists of four elements - attachment, involvement, 

commitment, and beliefs – all elements of the bond separate but connected (Hirschi, 1969). The 

stronger social bonds an individual forms the less probable it is that he or she engage in deviant 

behavior (Hirschi, 1969). Although presented as a theory for juvenile delinquency the social 

bond theory has later been extended to include also adult and organizational deviances. 

The social bond element of attachment refers to an individual’s respect and regard for his or 

her significant others, for example parents, friends, teachers and schools (Hirschi, 1969). 

Looking at the attachment from an organizational perspective the significant others would be 

an employee’s immediate supervisor, co-workers, the job, and the organization (Lee et al. 

2004). 

The social bond element of commitment refers to an individual’s commitment to his or her 

role in society (Hirschi, 1969). From an organizational perspective this would translate to an 

employee’s commitment to his or her role in the organization. 

The social bond element of involvement refers to the amount of time an individual devotes to 

conventional activities, for example homework, and athletics (Hirschi, 1969). In the 

organizational context this would be the amount of time an employee spends doing job related 

tasks or organizational activities (Lee et al. 2004).  
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The social bond element of beliefs refers to the degree to which individuals believe in and 

accept social rules and the persons and institutions that enforce them (Hirschi, 1969). Beliefs 

in the organizational context can be defined as the employees’ belief about the ISSP compliance 

(Hsu et al, 2015). 

The four elements of the social bond theory, its definitions and the corresponding organizational 

definitions are summarized in Table 1. 

 

Table 1 The elements of the social bond theory 

Element of social bond Definition Definition in organizational 

context 

Attachment An individual’s attachment 

to his/her significant others. 

An employee’s attachment to 

immediate supervisors, co-

workers, the job and the 

organization. 

Commitment An individual’s 

commitment to his/her role 

in society. 

An employee’s commitment to 

his/her role in the organization. 

Involvement The amount of time an 

individual devotes to 

conventional activities. 

The amount of time an employee 

devotes to organizational 

activities. 

Beliefs The degree to which an 

individual believes in and 

accepts social rules and the 

persons that enforce them. 

The degree to which an employee 

believes in and accepts ISSP. 

 

2.3 Literature review 

In recent years there have been a few studies on employees’ information systems security policy 

compliance behavior from the theoretical lens of the social bond. They differ in how they 

translate the social bond theory into organizational context. They also differ in theories used 

with the social bond theory, areas investigated, and country where the studies were conducted. 

Starting with Lee et al. (2004) social bond theory was introduced to the field of information 

security. Lee et al. (2004) studied computer abuse and integrated general deterrence theory and 

social bond theory into the theory of planned behavior. Lee et al. (2004) found that involvement 

and beliefs were significant for averting insider computer abuse, but attachment and 

commitment were not. In this research attachment was defined as the respect and affection an 

individual has for others, commitment as an individual’s investment in conventional society, 
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involvement as the amount of time spent doing conventional activities, and beliefs as the moral 

validity of the law (Lee et al., 2004). 

Cheng et al. (2013) explored the violation of information system security policy in 

organizations by integrating deterrence theory and social bond theory. Their results indicate 

that both formal controls, as described by deterrence theory, and informal controls, as described 

by social bond theory, have significant effect on employees’ ISSP violation intentions (Cheng 

et al., 2013). Specifically, attachment, commitment, and beliefs were found to be significant for 

employee ISSP violation intentions while involvement was not (Cheng et al., 2013). In this 

research the social bond of attachment was extended to include an individual’s affection and 

respect for immediate supervisor, co-workers, the job, and the organization (Cheng et al., 2013). 

The second element of the bond, commitment, is defined by Cheng et al. (2013) as the aspiration 

of attaining a high status job and being career oriented. 

Ifinedo (2014) studied employee’s ISSP compliance intentions from the theoretical 

perspectives of social bonding, social influence, and cognitive processes. This research found 

that commitment, involvement, and beliefs have a positive effect on employees’ attitude 

towards ISSP compliance, but attachment has not (Ifinedo, 2014). Ifinedo (2014) defines 

attachment as the respect and regard for co-workers concerning organizational ISSP, 

commitment as identification with the organizations goals and values concerning ISSP, and 

involvement as participation in meetings about the organization’s ISSP and engagement in 

relationships with co-workers regarding such matters. 

Hsu et al. (2015) studied the security behaviors that benefit organizations but are not specified 

in ISSP, extra-role behaviors, and security behaviors that are specified in ISSP, in-role 

behaviors, and their consequences on the effectiveness of the ISSP. This study found that all 

elements of social bond theory affected an employee’s intention to comply with ISSP (Hsu et 

al., 2015). Hsu et al. (2015) defined involvement by implementing the participatory decision 

making theory, in other words employees are more likely to comply with rules if they are 

involved in the process of decision making. 

Safa et al. (2016) studied employees’ information security compliance by integrating the 

involvement theory and the social bond theory. This study found that commitment, 

involvement, and beliefs were significantly affecting employees’ attitude towards ISSP 

compliance, while attachment had no significance. Safa et al. (2016) defined attachment as 

attachment to the organization, co-workers, supervisors, and the job, commitment as aspiration 

to attain a high status job, and involvement as information security knowledge sharing, 

collaboration, intervention, and experience. 
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All studies mentioned above have used a field study with surveys to test their hypothesis. Table 

2 summarizes the previous work on social bond theory and ISSP compliance. 

 

Table 2 Previous work on social bond theory and ISSP compliance 

Article  Focus Theory Methodology Key Findings 

Lee et al. (2004). 

An integrative 

model of 

computer abuse 

based on social 

control and 

general 

deterrence 

theories. 

Middle 

managers in 

companies 

(Korea). 

Integrating 

general 

deterrence 

theory and 

social bond 

theory into the 

existing 

theory of 

planned 

behavior to 

explain 

computer 

abuse. 

Deterrence 

theory 

Social bond 

theory 

Theory of 

planned 

behavior 

Field study. Data 

collected via 

surveys. 

Involvement and beliefs 

were found to have a 

significance on computer 

abuse. Attachment and 

commitment were found 

to have no significance. 

Cheng et al. 

(2013). 

Understanding 

the violation of 

IS security policy 

in organizations: 

An integrated 

model based on 

social control 

and deterrence 

theory. 

Employees in 

companies 

(China). 

ISSP violation 

behaviors and 

the 

relationship 

between 

formal and 

informal 

control 

factors. 

Deterrence 

theory 

Social bond 

theory 

Social 

pressure 

mechanisms 

Field study. Data 

collected via 

surveys using 

scenario method. 

Severity of sanctions 

affects employees’ 

violation intention but 

the certainty of sanctions 

does not. 

Attachment to supervisor 

and co-workers had no 

effect on violations, 

attachment to the job and 

the organization did. 

Commitment and belief 

are found to have a 

significant affect but not 

involvement.  

Ifinedo (2014). 

Information 

systems security 

policy 

compliance: An 

empirical study 

of the effects of 

socialization, 

influence, and 

cognition. 

Business 

managers and 

IS 

professionals 

both in 

organizations 

with ISSP and 

in 

organizations 

without ISSP 

(Canada). 

The effects of 

socialization, 

influence, and 

cognition on 

employees’ 

ISSP 

compliance 

behavior 

intentions. 

Theory of 

planned 

behavior 

Social 

cognitive 

theory 

Social bond 

theory 

Field study. Data 

collected via 

surveys. 

Commitment, 

involvement, and beliefs 

were found to have 

positive effect on 

attitude towards ISSP 

compliance. Attachment 

was not found to impact 

the attitude towards 

ISSP compliance. 

Employees’ locus of 

control, capabilities, and 

competence associated 

with IS security also 

affect ISSP compliance. 
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Article  Focus Theory Methodology Key Findings 

Hsu et al. (2015). 

The role of 

extra-role 

behaviors and 

social control in 

information 

security policy 

effectiveness 

IS managers 

and IS 

employees in 

companies 

(Taiwan). 

The role of in-

role and extra-

role behavior 

in ISSP 

effectiveness. 

Social bond 

theory 

Field study. Data 

collected via 

surveys. 

Social bonds were found 

to increase positive 

behaviors such as in-role 

and extra-role behaviors. 

Safa et al. (2016). 

Information 

security policy 

compliance 

model in 

organizations. 

Employees 

with access to 

internet and 

web systems in 

companies 

which have an 

information 

systems 

security policy 

(Malaysia). 

Information 

security 

policy 

compliance. 

Social bond 

theory 

Involvement 

theory 

Field study. Data 

collected via 

surveys. 

Involvement (defined as 

information security 

knowledge sharing, 

collaboration, 

intervention, and 

experience), 

commitment, and beliefs 

all have significant 

effect on employees 

ISSP compliance. 

Attachment was not 

found to have an effect 

on ISSP compliance. 

 

2.4 Theoretical framework 

In this thesis the social bond theory will be used alone and not integrated with any other theory. 

The elements of social bond theory are in this study defined as: 

 Attachment is the employee’s respect and regard for immediate supervisor,  

co-workers, the job, and the organization. 

 Commitment is an employee’s commitment to his/her role in the organization and to 

succeed in the organization. 

 Involvement is the amount of time an employee spends on organizational activities, 

either informal meeting as for example after work or on information security education 

and training. 

 Beliefs are an employees’ own values and thoughts about ISSP compliance. 
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2.4.1 Conceptual model 

The elements of the social bond, attachment, commitment, involvement, and beliefs are all 

thought to have a positive effect on ISSP compliance. A conceptual research model is visualized 

in Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ISSP 

COMPLIANCE 

BELIEFS INVOLVEMENT 

COMMITMENT ATTACHMENT 

Figure 1 Conceptual research model 



Employees’ Information Systems Security Policy Compliance Ingö 

 

– 10 – 

 

3 Methodology 

3.1 Research method 

This study aims to investigate how employees feel that the factors from the social bond theory; 

attachment, commitment, involvement and beliefs, influence their compliance with the 

organizational information systems security policy. First a research question was formulated, 

then a literature review was conducted after which a study design was made. Data were 

collected and analyzed and conclusions were made. The research process is illustrated in Figure 

2. 

 

 

3.1.1 Literature review 

To find relevant literature a web search on Google Scholar with the key words ”social bond 

theory” and ”information security policy compliance” was conducted. This search generated 25 

hits in English. After removing duplicates and reading abstracts, five articles were found to be 

relevant to this study; Lee et al. (2004), Cheng et al. (2013), Ifinedo (2014), Hsu et al. (2015), 

and Safa et al. (2016). These articles are discussed in Chapter 2. 

3.1.2 Study design 

This study has a deductive onset, with a perception of how the reality is derived from previous 

research, and data is collected to deepen and extend the knowledge. A deductive method is 

suitable when you want to have individuals’ views on clearly defined conditions (Jacobsen, 

2002). 

Social bond theory has recently been used in studies about ISSP compliance. But it has never 

been used alone, it has always been combined with some other theory. In this study the social 

bond theory will be explored independently. 

A qualitative study design was chosen. A qualitative study can be used in a study where the aim 

is to clarify what lies in a specific concept and how individuals interpret and understand given 

Research 

question 

Conclusions 

 
Literature 

review 

Study 

design 

Data  

collection 

Data 

analysis 

Figure 2 The main stages of the research process 
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situations (Jacobsen, 2002). A qualitative study is chosen to get a more nuanced picture of how 

social bonds affect ISSP compliance. Previous studies on this subject have all used a 

quantitative approach. 

3.1.3 Data collection 

The open interview is characterized by the fact that the researcher and the informant are 

engaging in a conversation and the data collected is in form of words, sentences and stories 

(Jacobsen, 2002). This method is best suited for situations when only a few units are used for 

the data collection and when we are interested in what the individual has to say and how the 

individual interprets a special situation (Jacobsen, 2002). This study is interested in security 

behavior on individual level and because of time limitations and accessibility issues only a few 

persons will be interviewed, therefore the method chosen for this research is the open interview. 

Based on previous research an interview guide was constructed. The interviews were semi-

structured with a set of topics, or questions, to cover during the interview. All interviews were 

done face to face in the informants’ workplace. Individuals tend to be more relaxed to talk about 

sensitive subjects when sitting face to face with the interviewer (Jacobsen, 2002). Since security 

behavior and non-compliance can be considered a sensitive subject, face to face interviews were 

chosen for this study. 

The informants were chosen with the criteria that they use a computer for their daily work and 

that their organization have an information systems security policy in place. An overview of 

the informants is found in Table 3. 

 

Table 3 Overview of informants 

Informant Age Gender Education Department Position Working 

A 33 Female University Customer Service Super User 9 years 

B 26 Female University Marketing Marketing assistant 4 months 

C 29 Female High school Customer Service Super User 6 years 

D 38 Female High school Marketing Project leader 17 years 

 

All informants work in a media company in Sweden that has an established information systems 

security policy to protect their information assets. All informants have access to internet and 

work daily in the organization’s computer systems. 
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3.1.4 Data analysis 

All interviews were recorded electronically. The first step in the data analysis was to transcribe 

all interviews in whole and then summarize each interview. The interviews in whole are found 

in Appendix 2 and the annotations are found in chapter 4. Data from the interviews were then 

categorized according to the elements of the social bond theory, explicitly attachment, 

involvement, commitment and beliefs, and connections were analyzed. 

3.2 Validity and reliability 

Every study that collects empirical data needs to meet two requirements; the study needs to be 

valid, it needs to measure what we aim to measure, and it needs to be reliable, it needs to be 

performed in a trustworthy way (Jacobsen, 2002). 

To ensure the validity of this study only informants that work daily with a computer system and 

in a company that have an information systems security policy were chosen for participation. 

This ensures the closeness of the informants to the issue studied. Informants were chosen from 

different departments of the organization to broaden the selection of information. 

To ensure the reliability of this study every interview was recorded and every informant gave 

an electronic consent to participate. 

 

3.3 Ethical aspects 

To make sure that a study is done appropriately from an ethical perspective three basic 

requirements should be considered: informed consent, claim of privacy, and claim of being 

correctly reviewed (Jacobsen, 2002). All informants were asked to participate on a voluntary 

basis and the aim of the study, and how the information they provided was going to be used 

was explained. Confidentiality was ensured, and all informants were given the transcript from 

their interview to look through and approve to avoid misunderstandings. 
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4 Empirical Data 

4.1 Informant A 

Informant A works as a Super User in the company’s subscription system. She handles requests 

about changes in the system, bugs, and she is doing tests for upgrades. She also does orientation 

seminars and training days in the subscription system for other employees. She has worked in 

the company for nine years in different departments and has had different positions. She seems 

to like her workplace but expresses some concerns about the direction the company has taken 

the last years. Informant A has a basic knowledge of the organization’s ISSP, she knows that it 

exists and where to find it but she doesn’t know in detail what is stated in it. An annotation of 

the interview with informant A is found in Table 4. 

 
Table 4 Annotation of interview with informant A 

  

Interview number: 1   Place: Meeting Room 

Informant A: 

Position: Super User 

Years in the company: 9 years 

Education: University degree in social work 

Age: 33 

Sex: Female 

Main topics 

Attachment: With a new immediate supervisor informant A doesn’t feel that they have 

a very close relationship yet, but she respects his opinions and believes that in time 

they can have a good relationship. She feels that the relationship with her supervisor 

affects her compliance with the ISSP. 

With a lot of new employees, informant A feels that she doesn’t really know everyone. 

But with her closest colleague she has a fantastic relationship. She feels that the 

relationships with her co-workers affects her compliance with the ISSP. 

Informant A likes her job and feels that her job is exciting. She believes that her 

feelings about her job affects her compliance with the ISSP. 
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4.2 Informant B 

Informant B has recently started to work in the company as a marketing assistant, it has been 

four months since she started. She works with marketing campaigns, briefing graphic designers, 

social media, and everything else that the marketing director doesn’t have time to do. She likes 

her work environment and has only positive feelings towards the organization, even if she has 

heard bad stories from colleagues that has worked in the company longer. Informant B did not 

know about the ISSP before being contacted about the interview for this thesis. But when she 

was invited to participate she got informed and read the organization’s ISSP. An annotation of 

the interview with informant B is found in Table 5. 

 
Table 5 Annotation of interview with informant B 

  

She likes her organization and is loyal to it, but feels that she cannot stand for 

everything that has happened in the organization lately. She doesn’t feel that her 

feelings towards her organization affect how she complies with the ISSP. Because even 

if she doesn’t like what is happening now she has a basic approach that if there is a 

policy it should be followed. 

Commitment: Informant A wants to succeed in her organization and puts effort to do 

so. But having a career is not the most important thing, the important things are to be 

happy and involved in what you do. She doesn’t believe that her commitment affects 

her ISSP compliance. 

Involvement: Informant A participates in after work activities, but doesn’t think that 

this affects her ISSP compliance. She has not participated in any IT security training 

but believes that this would affect her ISSP compliance. 

Beliefs: Informant A believes that following the ISSP is the right thing to do and that it 

possibly can help an organization to succeed. Maybe not all rules are possible to follow 

always, but you should have the approach that you should follow the ISSP. 

ISSP compliance: Informant A believes that she will follow the ISSP in the future. 

Interview number: 2   Place: Meeting Room 

Informant B: 

Position: Marketing assistant 

Years in the company: 4 months 

Education: University degree in Media and communications 

Age: 26 

Sex: Female 
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Main topics 

Attachment: Informant B feels that she has a good relationship with her immediate 

supervisor, despite the fact that she has only worked in the company for four months. 

She wants to do good in her job in respect to her immediate supervisor but she doesn’t 

believe that her relationship with her immediate supervisor affects her ISSP 

compliance. 

Informant B feels that she has a good relationship with her co-workers even though she 

only worked with them for a short period of time. She wants to be respected by her co-

workers for doing a good job. She believes that her relationship with her co-workers 

affects her ISSP compliance. 

She likes her job and she wants a future in the company, at least for now. She believes 

that this to an extent can affect her ISSP compliance, but even if she wouldn’t like the 

job she would probably comply anyway because of her beliefs. 

She likes her organization and has only positive experiences even though she has heard 

stories from co-workers that doesn’t give a good image of the company. She doesn’t 

believe that her opinions about her organization affects her ISSP compliance. 

Commitment: She likes her job and wants to succeed, not necessarily in this company 

but personally. She believes that this to an extent can affect her ISSP compliance, but 

again it is more her beliefs that affect her compliance. 

Involvement: She has not attended any informal activities, but believes that she will in 

the future. She has not received any IT security training. She believes that a IT security 

training would definitely affect her ISSP compliance. Because then she would know 

what she can and cannot do and why it is a security risk. 

Beliefs: She believes that follow the ISSP is the right thing to do. She believes that an 

ISSP can help to mitigate security risks. It cannot help a company to succeed but 

instead help a company from failure. Maybe all rules cannot be followed always, she 

believes that if you know why you should follow the rules it would be easier to follow 

them. 

ISSP compliance: Informant B believes that she will follow the ISSP in the future. 
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4.3 Informant C 

Informant C has worked in the company for six years. She started at customer service with 

answering customers calls and e-mails. Now she works as a Super User in the subscription 

system, which entails handling all reports and questions from customer service about the 

subscription system. She is also involved in orientation seminars and training days for other 

employees in the organization. Informant C likes her job and her organization. She believes her 

job has challenged and changed her personally. She did not know about the company’s ISSP 

before the interview, she did not know that the company had an ISSP. An annotation from the 

interview with informant C can be found in Table 6. 

 
Table 6 Annotation of interview with informant C 

  

Interview number: 3 Place: Meeting Room 

Informant C: 

Position: Super User 

Years in the company: 6 years 

Education: High school 

Age: 29 

Sex: Female 

Main topics 

Attachment: Informant C has a good relationship with her immediate supervisor even 

though he has not been her supervisor for so long. She believes that he has authority 

and she can talk to him if she approaches him in the right way. She believes that her 

relationship with her immediate supervisor affects her ISSP compliance. 

Informant C feels that her relationships with her co-workers are both good and not so 

good. A lot of people has left the company, and now there is a lot of students and temps 

that she doesn’t know. But the relationship to the people she works closest with are 

good. And she feels that she can talk to them and she respects their opinions and views. 

She cannot answer if those relationships affect her ISSP compliance. 

Informant C likes her job even though she thinks that there have been too high 

expectations and too much workload in periods. Her job is important to her also on a 

personal level. She believes that her attachment to her job affects her ISSP compliance. 

Informant C likes her company, even though it has gone through some changes the last 

years. She feels loyal to the company. She believes her attachment to the company 

affects her ISSP compliance. 

Commitment: Informant C wants to succeed in her company. It is important to her on a 

personal level and for her self-esteem. She believes this affects her ISSP compliance. 

She wants to be a good role model for others in the company. 
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4.4 Informant D 

Informant D has worked in the company for seventeen years. She has been working in different 

positions, but her current position is now project leader in the marketing department. Even 

though her current position is in the marketing department she is not working there for the 

moment, she has been allocated to IT to work in an upgrade project. She likes her job and her 

organization. She has knowledge of the company’s ISSP, she knows where to find it and has a 

good knowledge of what it entails. An annotation from the interview with informant D can be 

found in Table 7. 

 
Table 7 Annotation of interview with informant D 

  

Involvement: Informant C tries to avoid informal meeting because of the many formal 

meeting that she has, and she feels that she gets nothing done because of all meetings. 

She is not sure if this affects her ISSP compliance, but believes that it could. In 

informal meetings you meet others and could be influenced by them. 

Informant C has not been given any IT security training, but believes that this would 

affect her ISSP compliance. Today she doesn’t know what is ok to do and what is not. 

Beliefs: Informant C believes that a policy is there for a reason, without it everything 

could go very wrong. But she doesn’t believe that every rule has to be followed every 

single time. She believes that following the ISSP is the right thing to do. 

ISSP compliance: Informant C believes that she will follow the ISSP in the future. 

Interview number: 4   Place: Meeting Room 

Informant D: 

Position: Project leader 

Years in the company: 17 years 

Education: High school 

Age: 38 

Sex: Female 
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Main topics 

Attachment: Informant D feels that she has a good relationship to her immediate 

supervisor even though she has only been her supervisor for a year, and she has not 

been working so much in the marketing department during that time. She feels that she 

can talk to her supervisor both about work related issues and about personal issues. She 

respects her supervisor’s opinions and her supervisor respects hers in return. She 

doesn’t feel that the relationship with her supervisor affects her ISSP compliance. 

Informant D feels that she has a very good relationship with her co-workers, apart for 

one particular person. She feels that she can talk to them, and she does talk a lot to 

them. But she doesn’t feel that her relationship with her co-workers affects her ISSP 

compliance. 

Informant D likes her job very much and she thinks that it is very important to her. But 

at first, she doesn’t believe that this affects her ISSP compliance. When she starts to 

think about it she says that it might affect her ISSP compliance, because if she 

wouldn’t have liked her job she might not have cared to follow the ISSP. 

Informant D likes her organization, even though she believes that the company has 

changed the last years and that she doesn’t always agree with some decisions. She 

doesn’t think that her opinions about the organization affects her ISSP compliance. 

Commitment: Informant D wants to succeed in the company and she thinks that it is 

important to succeed. She commits a lot of time to succeed and to her job in general. 

She thinks that this might affect her ISSP compliance. 

Involvement: Informant D doesn’t participate very often in informal meetings. She 

doesn’t believe that this would affect her ISSP compliance. 

She has not received any IT security training, but believes that if she would have it 

would affect her ISSP compliance. 

Beliefs: Informant D believes that following the ISSP is the right thing to do. Even if 

she believes that not every rule should be followed always. She believes than an ISSP 

can to some extent help a company to succeed. 

ISSP compliance: Informant D believes that she will follow the ISSP in the future. 
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5 Data Analysis 

5.1 Attachment 

The social bond of attachment gives mixed results. Attachment to the job is the only construct 

that all informants feel affects their ISSP compliance. Attachment to immediate supervisor is 

supported by informant A and Informant C, attachment to co-workers are supported by 

informant A, informant B, and Informant C, and attachment to organization is only supported 

by Informant C. Still all informants have strong attachments to all constructs and all informants 

are ISSP compliant so strong attachment is found to have positive effect on ISSP compliance. 

A possible explanation for this discrepancy between the perceived effect of the informants and 

the actual strong bond and ISSP compliance, I think could be that the influence from attachment 

is somewhat subconscious. Even if you believe that you are not affected by for example your 

attachment to your co-workers you could be on a subconscious level. Cheng et al. (2013) 

suggested that since the theory of social bonds originally comes from criminology and that 

those attachments to significant others are not the same as in the context of ISSP compliance. 

That is, the relationship you share with your parents, friends, teachers, and schools are not the 

same kind of relationship that you share with your immediate supervisor, your co-workers, your 

job, and your organization. 

 

5.1.1 Attachment to immediate supervisor 

An employee’s immediate supervisor can be an important part in an employee’s work life. The 

immediate supervisor may decide the salary and rewards, so an employee ought to care about 

the immediate supervisor’s respect and recognition (Cheng et al, 2013). 

Informant A and Informant C feel that their ISSP compliance is affected by their relationship 

to their immediate supervisor. Informant A believes that it affects her compliance because of 

the fact that her immediate supervisor is a person with a strong opinion of how things should 

be done. 

I think that it [the relationship with her immediate supervisor] does actually. He.. 

he feels very, that it should be, what should I say.. that things should be done in a 

proper way so to say. (Informant A, Appendix 2, line 37-39) 

Informant C has the same opinion. She trusts her immediate supervisor completely and she 

would never go against anything he says. 

I would never go against anything that he.. it feels like he is in control. And I trust 

him fully and his opinions… so I would never go against that in any way. 

(Informant C, Appendix 4, line 53-55) 
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Informant B and Informant D both have good relationships with their immediate supervisors 

but don’t believe that this affects their ISSP compliance. 

Worth to notice is that informant A and Informant C both have the same immediate supervisor. 

So it can be considered if also the factor of what kind of person the immediate supervisor is 

affects the ISSP compliance. 

Ifinedo (2014) and Safa et al. (2016) suggested that an explanation for the attachment to one’s 

immediate supervisor not affecting the ISSP compliance could be that perceived individual 

benefit and self-interests for violation of ISSP. This would not apply to this study however, 

because all informants are ISSP compliant and all informants have strong attachment to their 

immediate supervisor. 

 

5.1.2 Attachment to co-workers 

All informants have good relationships with their co-workers. They all feel that they can talk 

to their colleagues and that they respect their opinions and views. Informant A and Informant 

B both answered that they believe that their attachment to their co-workers affects their ISSP 

compliance. 

Absolutely, I believe so. Everything.. you influence each other all the time really 

so.. yes, I believe so. (Informant A, Appendix 2, line 53-54) 

 

If they [the co-workers] had questioned that I had done something stupid I would 

have thought that this was very difficult, so yes I would say that [that the 

relationship with the co-workers affect the ISSP compliance]. (Informant B, 

Appendix 3, line 53-54) 

Informant C did not know what to answer to this question at first. But later in the interview she 

stated that one is influenced by your co-workers when it comes to ISSP compliance. 

You influence your co-workers and you are influenced by them. (Informant C, 

Appendix 4, line 170-171) 

According to these findings attachment to co-workers affects an employee’s ISSP compliance. 

This is in contrast to the findings of the study made by Cheng et al. (2013) that found that 

attachment to co-workers did not have a significant effect on ISSP compliance. 

 

5.1.3 Attachment to job 

The attachment to the job and different approaches to one’s job, for example a workaholic that 

highly regards his/her job versus a person that only works to make a living, will result in 

different work behavior (Cheng et al., 2013). According to the social bond theory in the 

organizational context the individuals that have a strong attachment to their job is less likely to 

violate the ISSP. 
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All informants have a good opinion about their job, and like their job, and consequently they 

feel that their ISSP compliance is affected by their opinions about their work. 

Informant A really likes her job and her position that she has now, and she believes that her 

feelings for her job affects her ISSP compliance. 

Because if you are happy and you like take your job seriously and you think that 

your job is fun then it of course affects. Otherwise you might just not care about it, 

yes. (Informant A, Appendix 2, line 75-77) 

Informant B likes her job and she wants to advance. She believes that her feelings towards her 

job affects her ISSP compliance. 

Yes, it does maybe. Because I see that I want to have a future here. So of course I 

stay within the rules. (Informant B, Appendix 3, line 74-75) 

Informant C is very happy with her job. She believes that it is important to her also on a personal 

level and that she has grown a lot thanks to her job. She believes that her attachment to her job 

affects her ISSP compliance. 

It does for sure. Because if I didn’t have that loyalty and so on to the company, 

then you wouldn’t care, so it does for sure subconsciously. (Informant C, Appendix 

4, line 109-110) 

Informant D first replied no; her attachment to her job did not affect her ISSP compliance. But 

later in the interview she changed her mind and expressed that if you wouldn’t like your job 

you might not comply with the ISSP because you wouldn’t care. 

Yes, maybe actually. If you think that you don’t like your job and you think that it 

is very boring, then you might be surfing the web a lot or doing something else or 

if you should get the idea of doing something stupid whatsoever. (Informant D, 

Appendix 5, line108-110) 

According to these findings attachment to the job affects an employee’s ISSP compliance. This 

finding is in line with the findings of the study made by Cheng et al. (2013) that found that 

attachment to the job have a significant effect on ISSP compliance. 

 

5.1.4 Attachment to organization 

An employee with deep loyalty to the organization will be more likely to follow the 

organization’s ISSP and protect its information assets (Cheng et al., 2013) All informants state 

their loyalty to their organization. However, they are all concerned about the changes in the 

company that has happened the last couple of years. 

Only Informant C believes that her loyalty and attachment to her organization affects her ISSP 

compliance. 
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I am sure that it does since I feel so loyal and I would never do anything that 

jeopardize this company. I would never do anything foolhardy. So I am sure it 

does. (Informant C, Appendix 3, line 133-135) 

Informant A says that she is not comfortable with the direction the company is taking, but even 

so, she will follow the ISSP because that is her approach. But she also claims that she is loyal 

to the company, so even if the social bond is weakened it is not broken. Informant A is still 

loyal to the company. 

..this that you perhaps not quite can stand for the company’s, that is the direction 

we are heading, the direction we are taking now. No, I don’t think so because I still 

have an approach that .. that is if we have a policy that is what applies regardless 

of what you think of it. (Informant A, Appendix 2, line 100-103) 

Informant B does not believe her opinion of the organization affects her ISSP compliance at 

all. 

No, I don’t think so. Since I work here I have to do that [follow the ISSP], it feels 

that I am obliged to do that, regardless how I feel. (Informant B, Appendix 3, line 

110-111) 

According to these findings attachment to the organization doesn’t affect an employee’s ISSP 

compliance. This finding is in contrast with the findings of the study made by Cheng et al. 

(2013) that found that attachment to the organization have a significant effect on ISSP 

compliance. However, even though the informants claim that their ISSP compliance is not 

affected by their attachment to their organization, they all still claim to be loyal to the 

organization and follow the ISSP. 

 

5.2 Commitment 

All informants are committed to their role in the organization and to succeed in the organization. 

Informant B, Informant C, and Informant D all believe that their commitment affects their ISSP 

compliance. Only Informant A said that she doesn’t believe that her commitment affects her 

ISSP compliance. 

Informant A says that she wants to succeed to be able to develop and to be happy with her 

workplace. She says that she has been working a lot of overtime in periods. Informant B express 

that she is new in the organization and she wants to do a good job to get a better position. 

Informant C says that she puts at least 100% of herself into her work. She says that there have 

been periods in which she has worked full time and also taken the job with her home to perform 

well. Informant D tells that she has always aspired to succeed and that it is very important to 

her to succeed. She believes that she needs to be seen and heard and able to influence in order 

to be happy with her workplace. 

Committed employees invest more time and energy so succeed in their careers and therefore 

they will not do anything to endanger their career ambitions (Cheng et al., 2013). All informants 
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are committed to succeeding in their organization and all informants intend to comply with the 

organization’s ISSP. This finding is in line with the findings of Cheng et al. (2013), Ifinedo 

(2014), Hsu et al. (2015), and Safa et al. (2016). 

Informant B, Informant C, and Informant D believe that their commitment affects their ISSP 

compliance. Informant B believes that it affects her compliance because she wants to do a good 

job, since she is new and she wants to prove herself. She is first hesitant and believes that her 

beliefs and her opinions are the thing that matter more, but when she considers it she states that 

her commitment indeed affect her ISSP compliance. Informant C is more concerned about her 

role in the company, she wants to be a good role model for others in the organization.  

You want to be a good role model for others. And if they have the opinion of me to 

be, that they trust my opinions and that I am loyal, then this might affect their 

decisions as well. So yes, to some extent I hope that it affects how I act. 

(Informant C, Appendix 4, line 157-160) 

Informant D believes that the commitment matters for the ISSP compliance. If you are 

committed, you are more prone to follow the ISSP. 

Informant A doesn’t believe that her commitment affects her ISSP compliance because she has 

concerns about the direction the company is taking. She is not fully comfortable with the things 

that has happened and are happening in the company now. She believes that despite that she 

has concerns about this, she still follows the ISSP because she has a basic approach that this is 

what one should do. 

About this that you don’t really approve of the company’s, that is the direction we 

are heading, the directions we are taking now. No, I don’t think so, because I still 

have an approach that.. if we have a policy that is what applies regardless of what 

you think of that or not. (Informant A, Appendix 2, line 100-103) 

Even though Informant A doesn’t believe that her commitment affects her ISSP compliance, 

she is still a committed individual and she still intends to follow the ISSP. 

 

5.3 Involvement 

Involvement translated as participating in informal meetings were only supported by Informant 

C. However, involvement translated into involvement in ISSP, as security training activities, 

was supported by all informants. 
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5.3.1 Involvement in organizational activities 

Only Informant C believed that engaging in organizational activities such as informal meetings 

or after work affects her ISSP compliance. 

Maybe because there you meet others and see how they act and how loyal they 

are and so on. I don’t know, very difficult to answer. But you influence your co-

workers and you are influenced by them. (Informant C, Appendix 4, line 169-171) 

The other informants, though participating in organizational activities and informal meetings 

from time to time, did not think that this affected their ISSP compliance. 

This study does not support involvement in terms or participating in organizational activities as 

a factor affecting employees’ ISSP compliance. This is in line with the findings of Cheng et al. 

(2013). Cheng et al. (2013) tries to explain this by saying that the scenarios they used in their 

research don’t take much time to commit. Hirschi’s original statement was that an individual 

that participate in conventional activities has less time to spend doing delinquent acts. So for 

ISSP compliance this might not translate to the time an employee spends doing organizational 

activities. A violation of a policy is usually done for saving time and effort, for example writing 

a password on a sticky note next to your computer will save you time when you need that 

password. Translation of the social bond of commitment to organizational context might best 

be involvement in the organization’ ISSP. 

Cheng et al. (2013) also suggest that even though an employee participate in organizational 

activities, maybe he/she doesn’t do so full heartedly. But instead he/she can use the participation 

as an excuse, he/she can use neutralization techniques and claim that since I am doing 

everything the company ask for I am allowed to break the rules once in a while (Cheng et al., 

2013). 

 

5.3.2 Involvement in security training activities 

Involvement as translated into involvement in the company’s ISSP and security training was 

supported by all informants. 

Informant A knows that the company have an ISSP, and where she can find it, but she believes 

that the company should have IT security training. 

Yes, that I absolutely believe… everything is like written on the intranet I think, but 

how often do people really have time to read what actually applies. So I think that 

it is almost the company’s responsibility actually, to have an education and a bit 

like this is how the company acts, and this is how we want to act… (Informant A, 

Appendix 2, line 129-132) 

Informant B didn’t know about the company’s ISSP prior to being asked to participate in the 

interview. She believes that IT security training is important mainly because then you know 

that there is a policy and then you learn why certain thing should not be done. 
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Yes, that I definitely believe. Then you would first of all, known that it exists, if 

someone actually told you that you should not do this and this because of this 

reason. (Informant B, Appendix 3, line 167-168) 

Informant C didn’t know about the company’s ISSP at all. She feels that an IT security training 

would be beneficial because then she would learn the correct behavior. Today she is doing what 

she feels is correct, and that might not be in line with what the company believe is correct 

behavior. 

Definitely. I think I need to have more information about what, because I might do 

something today that is not really ok. So that I believe in, definitely. Everything I 

do today I do of my own mind and from what I know, that might not be correct. 

(Informant C, Appendix 4, line 176-178) 

Informant D knew about the company’s ISSP and she know most of what is stated in the policy. 

But she still believes that an IT security training would be beneficial. 

Maybe, it probably would have. I had for sure gotten some aha or oh… that I really 

believe. (Informant D, Appendix 5, line 142-143) 

Both Safa et al. (2016) and Ifinedo (2014) translated the social bond of involvement to be 

involvement in the organization’s ISSP. Both studies found that involvement had a significant 

effect on employee’s ISSP compliance. Information security training increases the information 

security awareness, and that is an important factor in the area of information security (Safa et 

al., 2016) 

 

5.4 Beliefs 

That fact that beliefs affect ISSP compliance was supported by all informants. All informants 

believed that following the organization’s ISSP is the right thing to do and that they will do so 

in the future. Informant A believes that it is a good thing to have guidelines and rules, and even 

though you might not be able to follow them always the approach should be to follow them. 

Informant B believes that having an ISSP mitigates the security risks, and this is especially 

important because there have been some security incidents in the organization lately. She also 

expresses the opinion that if the organization has rules, you should follow them. Informant C 

says that you have to trust that the organization put a ISSP in place for a good reason. She also 

thinks that it could go really bad for a company that doesn’t have an ISSP in place. Informant 

D believes that you should follow the rules that the company has set, but she sees difficulties 

to make everyone in a company comply. She also believes that not every rule has to be followed 

always. 

This study finds that beliefs affects an employee’s ISSP compliance and this is in line with prior 

studies (Lee et al. (2004), Cheng et al. (2013), Ifinedo (2014), Hsu et al. (2015), and Safa et al. 

(2016)). 

The study made by Ifenedo (2014) found that beliefs were the most influential bonding element. 

The same conclusions can be made from this study; several comments were made from the 
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informants about their beliefs prevail in certain situations. Informant A talk about her 

conflicting feelings about the company, and that she doesn’t like the direction they are taking. 

But regardless of these feelings she would not violate the ISSP. 

If we have a policy, that is what applies, regardless of what one thinks of it… 

(Informant A, Appendix 2, line 102-103) 

Also Informant B expresses this opinion while talking about how her attachment to her co-

workers affects her ISSP compliance. She believes that her attachment could affect her ISSP 

compliance to a certain extent but even if she had a bad relationship with her co-workers she 

would comply with the ISSP because of her beliefs and because of the kind of person she is. 

Let me think. But again, it is more that I am a person that behave. (Informant B, 

Appendix 3, line 52-53) 

And when talking about her attachment to the job and how this affects her ISSP compliance she 

answers that her attachment affects her ISSP compliance but mostly her beliefs affect the ISSP 

compliance. Even if she had not liked her job, she would comply with the ISSP because of her 

believes and the kind of person she is. 

It is probably more how I am as a person that affects that. (informant B, Appendix 

3, line 76-77) 

 

5.5 Results 

Summarizing the findings from this study shows that the attachment to co-workers, attachment 

to job, commitment, involvement in ISSP, and beliefs are supported. An overview over the 

informants feeling towards the different constructs and if they believe that they affect their ISSP 

compliance is found in Table 8. 
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Table 8 Results from interviews about what factors affect informants’ ISSP compliance 

 Informant A Informant B Informant C Informant D 

Attachment to immediate 

supervisor X  X  

Attachment to co-workers X X X  

Attachment to job X X X X 

Attachment to organization   X  

Commitment  X X X 

Involvement in organizational 

activities   X  

Involvement in security training 

activities X X X X 

Beliefs X X X X 

 

  



Employees’ Information Systems Security Policy Compliance Ingö 

 

– 28 – 

 

6 Conclusion 

The research question for this thesis is: 

RQ: How do employees’ perceive the effect of social bonds in the workplace on their 

compliance with the organization’s information system security policy? 

The social bond theory and the four constructs of the social bond: attachment, commitment, 

involvement, and commitment have given mixed result in this study. 

In this study I have found that employees perceive their attachment to their co-workers and their 

job influencing their ISSP compliance. But their attachment to their immediate supervisor and 

their organization don’t. The interviews suggest that the co-workers are an important part of the 

work environment and therefore you don’t want to do anything to destroy your relationship 

with them. If you like your job you want to do a good job, and instead if you don’t like your 

job you just don’t care about the company’s rules and policies. However, when it comes to the 

immediate supervisor and the organization, if you don’t like the rules and policies, you just 

need to follow them anyway. 

This study also found that employees perceive commitment as affecting their ISSP compliance. 

The interviews propose that if you are committed and you want to have a career in the company, 

you don’t break rules to jeopardize your invested time and effort. 

The construct of involvement gave mixed result in this study. If you look at involvement as 

participating in organizational activities, it was not perceived as affecting the ISSP compliance. 

But if you look at involvement as participating in activities regarding the ISSP, then it was 

perceived as affecting the ISSP compliance. The informants all gave the opinion that having IT 

security training is important to be aware of the rules and the risks of breaking the rules. 

This study found that beliefs were the element of the social bond that affects the informants the 

most. The informants expressed that even if the social bond may be weakened in other areas, if 

your beliefs are that you should follow the ISSP, you follow the ISSP regardless of the 

weakened bonds. 
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Appendix 1 Interview Guide 

CONTROL QUESTIONS 

 Gender 

 Age 

 Education 

 Department 

 Position 

 Working years 

 

ATTACHMENT 

IMMEDIATE SUPERVISOR 

 Do you have a good relationship with your immediate supervisor? (Cheng et al., 2013) 

 Do you feel that you have good communication with your immediate supervisor? 

(Cheng et al., 2013) 

 Do you respect your immediate supervisor’s opinions and views? (Cheng et al., 2013) 

 Do you feel that your relationship with your immediate supervisor affects your 

compliance with the organization’s ISSP? 

 
CO-WORKERS 

 Do you have a good relationship with your co-workers? (Cheng et al., 2013) 

 Do you feel that you have good communication with your co-workers? (Cheng et al., 

2013) 

 Do you respect your co-workers’ opinions and views? (Cheng et al., 2013) 

 Do you feel that your relationships with your co-workers affect your compliance with 

the organization’s ISSP? 

 
THE JOB 

 Do you like your job? (Cheng et al., 2013) 

 Is your job important to you? (Cheng et al., 2013) 

 Do you think that your feelings towards your job affect your compliance with the 

organization’s ISSP? 
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THE ORGANIZATION 

 Do you like the organization you work for? (Cheng et al., 2013) 

 Do you feel loyal to your organization? (Cheng et al., 2013) 

 Do you think that your feelings towards your organization affect your compliance with 

the organization’s ISSP? 

 

COMMITMENT 

 Do you desire to succeed in your organization? (Cheng et al., 2013) 

 Do you spend much time to succeed in your organization? (Cheng et al., 2013) 

 Is being successful in your organization important to you? (Cheng et al., 2013) 

 Do you think that your commitment to your role in your organization affects your 

compliance with the organization’s ISSP? 

 

INVOLVEMENT 

 Do you often participate in informal meetings? (Cheng et al., 2013) 

 Have you participated in organizational security training-related activities? (Hsu et al., 

2015) 

 Do you think that your involvement in these activities affects your compliance with 

the organization’s ISSP? 

 

BELIEFS 

 Do you think that following IS security policies is the right thing to do? (Hsu et al., 

2015) 

 Do you believe that your organization’s ISSP can help the organization to succeed? 

(Ifenedo, 2014) 

 Do you think it is necessary to follow ALL guidelines and measures outlined in the 

organization’s ISSP? (Ifenedo) 

 Do you think it is a serious matter if you don’t comply with your organization’s ISSP? 

(Ifenedo, 2014) 
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ISSP COMPLIANCE 

 Are you likely to follow ISSP in the future? (Safa et al., 2016) 
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Appendix 2 Transliteration Informant A 

Maria: Ska vi börja med de här kontrollfrågorna. Kön kanske jag inte behöver fråga om… 1 

Informant A: Kvinna. 2 

Maria: Ålder, jag menar 20+, 30+, 40+. 3 

Informant A: Jag är 33, det är ingen fara. För vissa är det känsligt jag vet, men det är ingen 4 
fara. 5 

Maria: Var du jobbar vet jag ju, FÖRETAGET. 6 

Informant A: Precis. 7 

Maria: Vad är alltså titeln på, alltså vad är din jobbtitel? 8 

Informant A: Min jobbtitel nu är Super User, eller ja Super User är nog titeln. 9 

Maria: Ok, ok, och hur länge har du jobbat här? 10 

Informant A: På FÖRETAGET har jag nog jobbat, kan det vara åtta år. 11 

Maria: Åtta, är det med mammaledighet då eller? 12 

Informant A: Nej, inklusive.. då är det nog nio tror jag. 13 

Maria: Din utbildning har jag ju precis fått reda på då också, socionom. 14 

Informant A: Ja precis, socionom. 15 

Maria: Hur känner du att din relation till din närmaste chef är? Har ni en bra relation? 16 

Informant A: Ehh, jag har ju precis bytt chef. Ehh, så vi har.. och jag började, jag kom 17 
tillbaka från min föräldraledighet i maj så vi har liksom inte riktigt lärt känna varandra, tycker 18 
jag, riktigt ännu. Så att det är väl lite sådär skulle jag vilja säga, just nu. Han känns ganska så 19 
anonym än så länge, för mig. Och nu jämför jag ju mot tidigare chef där vi hade en fantastisk 20 

relation. Och det kan vi säkert få här också det är ju bara att det tar ju lite tid och vi har ju som 21 
sagt inte jobbat så mycket tillsammans ännu. 22 

Maria: Men känner du att du kan prata med honom om saker? 23 

Informant A: Både ja och nej. Vet liksom inte riktigt än, jag kanske inte skulle gå och berätta 24 
personliga saker, så som att jag kanske inte mår bra eller om man inte trivs. Den relationen 25 
känner jag inte att jag skulle kunna, inte än i alla fall. Att jag inte riktigt har den tilltron än. 26 

Maria: Men respekterar du hans åsikter och uppfattningar? 27 
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Informant A: Absolut. Jag tycker att han är väldigt rak och ärlig, vilket jag gillar och 28 
uppskattar och jag känner att han har en pondus som vi behöver på vår avdelning att han 29 
driver liksom verkligen vår avdelning framåt och.. Så det tycker jag absolut. 30 

Maria: Tror du att relationen med honom påverkar hur du följer företagets IT-policy? Har du 31 
förresten någon uppfattning om, eller känner du till IT-policyn på FÖRETAGET? 32 

Informant A: Nja, inte helt. 33 

Maria: Men du vet att det finns en? 34 

Informant A: Ja. Ja. 35 

Maria: Så tror du att den relationen med honom påverkar hur du förhåller dig till den? 36 

Informant A: Ehh… Jaa. Det tror jag nog.. Ehh.. det tror jag nog att den gör, faktiskt. Han 37 

ehh, ja han känns väldigt så, att det ska vara, vad ska man säga, ehh att det ska gå rätt till så 38 
att säga. 39 

Maria: Och medarbetarna. Känner du att du har bra relation med dina medarbetare? 40 

Informant A: Ehh. Lite också ganska svår fråga.. tidigare hade jag fantastisk relation. Idag så 41 

ser situationen lite annorlunda ut eftersom vi är väldigt många nya. Jag sitter inte riktigt på 42 
min avdelning alltid, utan jag sitter ju mycket tillsammans med andra, vilket har gjort att det 43 

är ju lite svårt att lära känna alla och så. Sen dem jag sitter med mycket, jag tänker då på 44 
KOLLEGAN som är min närmsta kollega har jag jättefin relation med och likadant med amen 45 
som nu med IT, vi sitter ändå några stycken som man har lärt känna. Så där tycker jag liksom 46 

att vi har en fin, god relation. 47 

Maria: Mmm, du känner att du kan prata med dem? 48 

Informant A: Mm, ja, ja. Absolut. Absolut, det tycker jag. 49 

Maria: Samma där, att känner du att du respekterar deras åsikter och…? 50 

Informant A: Ja, ja det tycker jag. Absolut, absolut. 51 

Maria: Tror du att relationen till medarbetarna påverkar hur du förhåller dig till IT-policyn? 52 

Informant A: Ja det gör det ju. Alltså, absolut det tycker jag. Allting..ehh.. man påverkar ju 53 

varandra hela tiden egentligen så att det…ja det tycker jag. 54 

Maria: Gillar du ditt jobb? 55 

Informant A: Ja det gör jag. Ehh.. jag trivs väldigt bra med mitt jobb. Och det är väl också 56 
därför man har varit här i många år tänker jag och det är.. jag har ju varit på lite olika 57 

avdelningar och fått möjlighet att prova på lite olika typer av arbete och det jag arbetar med i 58 
dag trivs jag otroligt bra med. Tycker det är jättespännande och jätteroligt. 59 

Maria: Vad har du arbetat med tidigare? På vilken avdelning? 60 
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Informant A: Jag har ju varit, jag började på kundservice, som kundkommunikatör eller vad 61 
man säger, jag svarade i telefon, och på mail, och på kundärenden i alla olika kanaler. Sen har 62 
jag även varit på marknadsavdelningen. Vi startade ju ett dotterbolag för några år sedan som 63 

heter DOTTERBOLAG. Så jag jobbade på marknadsavdelningen där som marknadsassistent. 64 
Så då fick man ju väldigt mycket inblick i kampanjer och kampanjflöden.. ehh budget och så 65 
allt liksom bakom. Så det är jätte… men jag trivs väldigt, väldigt bra med rollen som jag har 66 
idag. 67 

Maria: Är ditt jobb viktigt för dig? 68 

Informant A: Ja, det är det. Jobbet är jätteviktigt och kanske inte alltid alltså enbart tjänsten i 69 
sig utan just det här med kolleger och det ska vara en arbetsplats som man mår bra på och 70 
man trivs på. Så det är viktigt. Man spenderar så mycket tid på sin arbetsplats så den är 71 
jätteviktig. 72 

Maria: Absolut. Tror du.. ehh.. dina känslor om jobbet påverkar hur du förhåller dig till IT-73 
policyn? 74 

Informant A: Ehh..mm..Ja, det gör det ju. För trivs man bra och att man liksom tar sitt jobb 75 
på stort allvar och man tycker sitt jobb är roligt så är det klart att det påverkar. Annars kanske 76 

man bara skulle strunta i vilket, ja. 77 

Maria: Strunta i vilket, ja. Precis. Tycker du om företaget du jobbar för? 78 

Informant A:Ehh.. Ja det gör jag, jag tycker att det är ett väldigt intressant företag och jag har 79 

alltid tyckt om att jobba med de här produkterna och vi har fantastiska kunder, som jag tror är 80 
ganska unikt. Liksom att man, man tycker om våra produkter så mycket så att man liksom 81 

ringer klockan sju på morgonen för att man inte har fått sin älskade tidning. Sen tycker väl 82 

kanske jag att just nu genomgår vi en enorm förändring och den förändringen har jag lite 83 

svårt, alltså ledningen, jag har lite svårt för hur de behandlar vissa medarbetare och hur de har 84 
behandlat vissa. Jag tycker att det har förändrats, klimatet har förändrats väldigt mycket. Det 85 
har blivit lite kallare, lite vassare. Sen är det kanske förändringen i sig, vi ska ju gå lite mer 86 

mot, alltså mot digitala kanaler. Att det i sig kan, ja, men förändringen just nu känns, jag har 87 
lite svårt att stå för det som händer här just nu. Det måste jag säga. 88 

Maria: Men känner du dig lojal mot företaget? 89 

Informant A: Ja, det gör jag. Oavsett om, om företaget gör någonting som man inte fullt 90 
känner med så skulle jag aldrig prata illa om mitt företag eller på något sätt... För man vet ju 91 

aldrig om jag skulle sluta här, så kanske jag börjar jobba här igen om tio år. Det vet man inte. 92 
Och det är ingen som vinner någonting på det. Utan absolut, det, det är jag. 93 

Maria: Är företagets oro för informationssäkerhetsincidenter viktiga för dig? 94 

Informant A: Ojojoj. Ja det är det. Jag tycker det är jätteviktigt att man får information, att 95 

man får rätt information och att man får den i tid. För att annars blir det väldigt mycket, … 96 
massa vad kallar man det rykten som startar och alltså onödig oro så att jag tycker den är 97 
jätteviktig. 98 

Maria: Och tror du dina känslor för företaget påverkar om du följer IT-policyn? 99 
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Informant A: Ehh just det här med att man kanske inte riktigt står för företagets, alltså i den 100 
riktning vi håller, i den riktningen som vi tar nu. Nä alltså det tror jag inte för alltså jag har 101 
ändå ett förhållningssätt att ja ehh alltså har vi en policy så är det den som gäller oavsett vad 102 

man tycker om det eller inte. Så absolut. 103 

Maria: Då kom vi nästan in på det andra som jag tänkte prata om där. Om du tycker att följa 104 
policyn är det rätta att göra? 105 

Informant A: Ja, det tycker jag. Sen kan man väl givetvis alltid påverka om det är någonting 106 
som man tycker känns väldigt fel. Men jag tycker att det är viktigt att följa, oavsett. 107 

Maria: Mmm. Tror du att den kan hjälpa företaget att lyckas, alltså om man har en policy? 108 

Informant A: Ja det tror jag. Det är alltid bra med riktlinjer och förhållningssätt. Så att ja. 109 

Maria: Tror du att det är viktigt att följa alla, precis alla, regler och riktlinjer i en policy? 110 

Informant A: Alltså nej, Ja det beror väl på, vad är det man säger, lagar är till för att brytas 111 
höll jag på att säga, men det är klart att man kanske inte alltid kan eller gör, följer allt till 112 
punkt och pricka. Men jag tycker att man ska ha som förhållningssätt att alltid försöka agera 113 

utifrån dem regler och ramar man har. 114 

Maria: Mmm och det besvarar ju, tror du att du kommer att följa den i framtiden? 115 

Informant A: Ja. 116 

Maria: Brukar du delta i informella möten, som jag tänker då som afterwork och såna grejer? 117 

Informant A: Ja. Ja det tycker jag är viktigt. Ehh för den sociala biten och lära känna mina 118 

kolleger eller chefer eller avdelningar ännu bättre. Så jag tycker det är jätteviktigt. Faktiskt. 119 

Maria: Mmm. Har du deltagit i någon säkerhetsutbildning inom företaget? 120 

Informant A: Mm ja räknas det som såna här, eller vad tänker du då vad för typ? 121 

Maria: Jag tänker mer om IT-säkerhet. 122 

Informant A: Måste tänka. Mmm nej. Det har jag nog inte. 123 

Maria: Tror du då att engagemanget, alltså då att delta i informella möten, som afterwork och 124 
liknande, att det påverkar hur du följer policyn? 125 

Informant A: Neej, kanske inte så direkt. Indirekt kanske det gör det vet jag inte. Men det är 126 

ingenting som jag rent spontant skulle säga ha någon stor betydelse. 127 

Maria: Nej. Men om du hade fått någon utbildning tror du att det skulle påverka? 128 

Informant A: Det tror jag. Ja det tror jag absolut. Ehh, det är nog faktiskt någonting som, ja 129 

allting finns ju liksom nedskrivet tänker jag på intranätet, men hur ofta har folk egentligen tid 130 
att gå in och läsa vad som verkligen gäller. Så det tycker jag är företagets nästan skyldighet att 131 
faktiskt ha en utbildning och lite så här agerar FÖRETAGET och så här vill vi agera utåt, så 132 
absolut. 133 



Employees’ Information Systems Security Policy Compliance Ingö 

 

– 36 – 

Maria: Strävar du efter att lyckas i ditt företag? 134 

Informant A: Ja, det gör man ju alltså. Det är ju ett sätt att utvecklas och att driva sig själv 135 
framåt och sen kanske man har olika perioder man har mer eller mindre energi till att pusha på 136 

och göra det där lilla extra. Men ja, det tycker jag. Annars hade det blivit väldig tråkigt. 137 

Maria: Ja. Ehh. Lägger du ner mycket tid på det? Att lyckas? 138 

Informant A: Ja. Det kan man ju säga. Som sagt innan jag gick på föräldraledigheten så 139 
jobbade ju vi sena kvällar väldigt, väldig ofta i en lång period och vi kämpade verkligen 140 
otroligt mycket för att det här nya prenumerationssystemet som vi jobbar med idag skulle bli 141 

bra och man tänker ju ofta, eller väldigt mycket så här på ens kolleger som ska sitta och jobba 142 
i det. Man vill ju göra det så bra som möjligt och att man skulle ha de bästa förutsättningarna 143 
för att go live. Så att ja, det tycker jag. 144 

Maria: Mmm. Är det viktigt för dig att lyckas? 145 

Informant A: Ehh, det är inte viktigt, det har aldrig varit viktigt så att oh jag ska göra karriär, 146 
eller jag ska klättra, eller jag ska bli chef. Men det är viktigt för mig att känna engagemang, 147 

alltså för arbetet och känna att jag är en viktig del i någonting större. Sen har det aldrig varit 148 
viktigt liksom att jag ska ha den titeln eller jag ska.. så länge jag känner mig engagerad och att 149 

jag får utvecklas så är det liksom ”good enough for me”. 150 

Maria: Tror du att ditt engagemang till rollen i företaget, att det påverkar hur du följer IT-151 
policyn? 152 

Informant A: Ehhh. Hur mitt engagemang.. 153 

Maria: Alltså ditt engagemang för din roll i företaget? 154 

Informant A: Nej, alltså kanske inte specifikt så. 155 

Maria: Nej. Är det någonting som du känner att jag har missat angående detta. Någonting 156 

som du känner att du vill tillägga? 157 

Informant A: Nej, inte så där på rak arm som jag kan komma på. Det var väldigt heltäckande 158 
tycker jag. Nej, nej, det kan jag inte påstå. Nej. 159 

Maria: Då tackar jag jättemycket för att du tog dig tid. 160 
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Appendix 3 Transliteration Informant B 

Maria: Hur länge har du jobbat här? 1 

Informant B: Jag har bara jobbat här i fyra månader. Sen i april, så det är inte så länge sedan. 2 

Maria: Vad har du för jobbtitel? Vad jobbar du med? 3 

Informant B: Marknadsassistent. Det är liksom, jag jobbar med allt det som 4 
marknadsansvarig inte hinner med kan man säga. Det är väldigt mycket med att lägga upp 5 
kampanjer och att briefa grafisk designer, och sociala medier ganska mycket också. Alltså jag 6 

gör väldigt mycket men det är svårt när man ska samla ihop det man gör. Men det är ganska 7 

mycket olika, administrativt ganska mycket. 8 

Maria: Mmm och det är på marknadsavdelningen du jobbar? 9 

Informant B: Ja. 10 

Maria: Vad har du läst för utbildning? 11 

Informant B: Media- och kommunikationsvetenskap och grafisk design. Men det jobbar jag 12 

inte med nu. Alltså jag jobbar med grafisk designers och har jobbat för FÖRETAGET innan 13 
som grafiker en sommar. Men det är inte det jag gör idag, men jag har pluggat det också. Men 14 

framförallt kommunikation. 15 

Maria: Hur gammal är du? 16 

Informant B: 26. 17 

Maria: Har du en bra relation till din närmsta chef? 18 

Informant B: Ehh alltså då är det NÄRMSTE CHEF som är min närmsta chef tänker jag.. 19 
Ehh..nej, ja alltså svårt att säga. Ja det har jag väl, men så bra man kan ha efter fyra månader. 20 

Ja, alla är väldigt nära henne märker jag, för hon har varit marknadsansvarig innan hon blivit 21 
chef, så att alla känner henne jättebra. Men jag jobbar inte med henne direkt utan vi har haft 22 
vissa grejer med henne. Vi har ju bra kontakt, men nej jag är väl inte jättenära henne. 23 

Maria: Men du känner att du kan prata med henne om det skulle vara någonting? 24 

Informant B: Ja. Det tror jag. Ja men det känner jag väl ändå. 25 

Maria: Du respekterar hennes åsikter och uppfattningar? 26 

Informant B: Mmm… väldigt mycket. Jag tycker hon känns väldigt kompetent och jag 27 

tycker jättemycket om henne, hon verkar jättebra. Det är bara att man, i och med att jag är 28 
assistent så har jag verkligen minst att göra med henne känns det som av alla på avdelningen. 29 
Men så, ja det gör jag. 30 

Maria: Tror du att din relation med henne påverkar hur du följer IT-policyn? 31 
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Informant B: Mmm, kanske inte min relation med henne just. Men jag hade alltså inte koll 32 
på IT-policyn. Jag läste den nu. För att när man började här så var det ju liksom så, vi fick gå 33 
igenom lite grejer med HR, personalhandbok och så. Men där var det ju aldrig något så här att 34 

de sa: kolla nu IT-policyn. Jag kommer faktiskt inte ihåg om den stod med när man fick hem 35 
papper om kontrakt och så för nu när jag läste den så kändes det väldigt så här, nytt. Det 36 
kanske är att jag själv borde ha gått igenom den noggrannare. Och vissa saker som stod där 37 
blev jag liksom så här, oj hoppsan. Ja inte för att det är saker som jag gjort men det är saker 38 
som lätt kunnat göra utan, alltså det stod ju så här att man absolut inte får göra köp. Jaha, det 39 

är en sån sak som jag absolut hade kunnat göra men nu när jag har läst den, kommer jag ju att 40 
följa den. Men min relation med NÄRMSTA CHEF kanske inte påverkar så, men det är klart 41 
man vill ju sköta sig. 42 

Maria: Har du en bra relation med dina medarbetare? 43 

Informant B: Ja det har jag. Men igen, fyra månader. Men jo det tycker jag ändå att jag har, 44 
verkligen. 45 

Maria: Du känner att du kan prata med dem? 46 

Informant B: Ja, det tycker jag. Kanske inte alla, men de jag jobbar närmst med klart. För 47 

dem jag arbetar nära med, dem har jag en jättebra relation med. För att jag är ju så pass 48 
mycket med dem, men ehh, sen kanske inte på hela marknad direkt. Men jo, det skulle jag 49 
säga att jag har. 50 

Maria: Tror du att relationen med dem påverkar hur du följer IT-policyn? 51 

Informant B: Mmm ja. Får jag tänka. Men igen, det är väl mer så att jag är en person som så 52 

här sköter mig. Så att ja, alltså jag vill ju, alltså hade det varit så att de hade ifrågasatt att jag 53 

gjort något dumt så hade ju jag tyckt att det varit jättejobbigt, så att ja det skulle jag väl ändå 54 

vilja säga. Men alltså jag vet inte om det är så här att det har med dem att göra egentligen när 55 
jag tänker efter för alltså jag hade kanske följt den ändå.. Men det är klart man blir lite mer 56 
motiverad att göra rätt när man känner att dem.. man vill ända inte passa in det är verkligen 57 

fel ord men göra rätt. Man vill ändå bli respekterad för att man sköter sig. 58 

Maria: Absolut. 59 

Informant B: Men sen känner väl jag att de inte har koll på det direkt ändå. 60 

Maria: Tycker du om ditt jobb? 61 

Informant B: Ja. 62 

Maria: Är jobbet viktigt för dig? 63 

Informant B: Ja, det är det. Det här har ju varit ett jobb som jag verkligen har velat ha, på 64 

detta företaget. Jag har ju jobbat här innan, nu var det några år sedan, men jag har ju alltid haft 65 
en bild av att jag vill jobba här igen. Sen kanske inte det var precis så som jag tänkte mig. Så 66 

som jag kommer ihåg det. Det är också nu som det är en sån omorganisation, det är lite 67 
speciellt att komma in. Alla kanske inte ger den bästa bilden av företaget direkt. Vissa är 68 
väldigt arga, så det påverkar ju. Men personligen så tycker jag ändå om mitt jobb. 69 
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Maria: Mmm. Tror du att dina känslor om ditt jobb påverkar hur du följer IT-policyn? 70 

Informant B: Vad sa du nu? 71 

Maria: Om känslorna för ditt jobb påverkar hur du följer IT-policyn? Alltså att du gillar du 72 

jobb, om du tror att det påverkar hur du följer IT-policyn? 73 

Informant B: Ehh. Nej alltså, jo det gör det kanske. För att jag ser att jag vill ha en framtid 74 
här. Så är det klart att man håller sig inom ramarna. Men sen kan jag tro att om jag tyckt att 75 
detta jobbet var dåligt så tror jag ändå att jag hade lytt det, men det är nog mer hur jag är som 76 
person alltså som påverkar det. Men det kan säkert påverka lite. Men som sagt så visste jag ju 77 

inte riktigt vad det var, men i framtiden. För nu när jag har läst vilka grejer jag absolut inte får 78 
göra, t.ex. att jag måste stänga av datorn när jag går, det har jag inte ens tänkt tanken på. Nu 79 
när jag kom idag så hade jag bara smällt ner den hemma och tagit med den. Nu blev jag 80 

verkligen, oh nu måste jag verkligen se till att sköta mig och tänka på vilka sidor jag är inne 81 
på. Och det är väl så här, hade jag inte brytt mig om företaget så kanske jag hade skitit i att 82 
stänga av datorn om jag inte orkade någon gång. Men nu så i om med att jag tycker, alltså jag 83 
vill ändå göra ett bra jobb, så därför är jag kanske lite mer noggrann. Så ja det kan man väl 84 

ändå säga att jag svarar ja på den frågan. 85 

Maria: Mmm. Tycker du om företaget du jobbar på? 86 

Informant B: Jaa. Ja, det gör jag väl. Som sagt som innan det är väl så här jag har inte något 87 
grepp om företaget. För att man hör så mycket olika och nu sen när jag har kommit så när jag 88 

hör Vd:n prata så låter det jättebra men sen så jag hör hur det har varit innan jag kom. Alltså 89 
anledningen till att folk är förbannade för hur de känner att de har blivit behandlade, det är ju 90 

klart att man påverkas av den bilden. Men jag har väl inget negativt direkt. Jag har haft en bild 91 
av att FÖRETAGET har varit jätte mån om sina anställda och så men jag har inte riktigt fått 92 

den bilden nu. Men jag personligen har bara fått positivt, jag känner mig ändå uppskattad av 93 
företaget. Företaget och företaget, men chefen. Men alltså jag har svårt att svara på det 94 

faktiskt. 95 

Maria: Känner du dig lojal mot företaget? 96 

Informant B: Ehh ja. Det får jag väl ändå säga. Men sen vet man inte hur det skulle eller jag 97 

vet inte riktigt vad det innebär att vara lojal. Men jag skulle aldrig göra något tveksamt. Alltså 98 
så med flit. 99 

Maria: Är företagets oro för informationssäkerhetsincidenter viktigt för dig? Då tänker jag 100 

om företaget skulle ha någon oro över att det skulle hända någon IT-säkerhets incident om 101 
den oron skulle vara viktig för dig? 102 

Informant B: Alltså om det finns en oro, om det skulle vara viktigt för mig? 103 

Maria: Precis. 104 

Informant B: Ja, det skulle det ju. Innan så kändes det inte som om det var en så stor grej, 105 
men efter att jag har läst policyn så känns det ju verkligen att det är så här att det finns ändå 106 
lite oro, eller inte oro, men man ska ändå vara väldigt försiktig. Så att ja, det spelar ändå en 107 
roll får jag säga. 108 
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Maria: Tror du att dina åsikter om företaget påverkar hur du följer IT-policyn? 109 

Informant B: Nej, det tror jag inte. I och med att jag jobbar här så får jag ju göra det, det 110 
känns som om jag har skyldighet att göra det, hur jag än tycker. 111 

Maria: Absolut. Mmm. Strävar du efter att lyckas i ditt företag? 112 

Informant B: Ja, det gör jag väl. Alltså inte så här lyckas i mitt företag, utan det är mer en 113 
personlig, alltså det är klart. När jag började här så kände jag att jag var nöjd med detta jobbet 114 
och detta jobbet blir jättebra. Men nu känner jag verkligen att jag vill gå vidare och speciellt 115 
nu när det händer så mycket så, så att nu måste det ske för att det har ändå gått bra. Så jag 116 

känner mig ändå mer motiverad att lyckas i företaget. Men det är inte så här, alltså inte just i 117 
företaget FÖRETAGET så, att jag brinner för företaget utan mer så i tjänst. Ha en bättre tjänst 118 
kanske. FÖRETAGET är ju ett jättebra företag att vara på nu, men jag vet inte hur det 119 

kommer att bli sen. Fast jag känner ju inte att jag älskar FÖRETAGET så mycket att jag vill 120 
bli något jätte så, men jag tycker ändå om företaget. 121 

Maria: Lägger du ner mycket tid på det? 122 

Informant B: På jobbet? 123 

Maria: Ja och att försöka lyckas i jobbet? 124 

Informant B: Ja, men det gör jag väl ändå. Det är ju inte så att jag, alltså det är ju heltid men 125 
man kunde gjort mer kanske, eller kanske egentligen inte. Jag tycker ändå att jag gör det jag 126 
kan. Men sen sitter jag inte så här som vissa chefer som skickar mail fem på morgonen. Så 127 

skulle jag ju aldrig, så på liv och död är det inte. Alltså när jag är på jobbet så är jag i alla fall 128 
100% där. Och jag är väl den som inte går och fikar utan jag jobbar hellre. Men det tycker jag 129 

liksom att alla gör här så det känns som ett företag där man har den motivationen. 130 

Maria: Är det viktigt för dig att lyckas? 131 

Informant B: Ja. Både ja och nej. Jo, just nu är det väl det. Det är kanske för att man är ny. 132 
Man vill ändå visa lite vad man går för. Så att säga ja det skulle jag säga, ja det är klart. 133 

Maria: Tror du att ehh… ditt engagemang i företaget påverkar hur du följer IT-policyn? 134 

Informant B: Mmm. Nej. Det är samma där liksom. Inte just, nej jag tror inte det har så 135 
mycket med det att göra utan det är mer som jag sa.. jag lyder det som ska göras..jag håller 136 
mig inom ramarna. Inget så speciellt, eller det är svårt kanske…i och med att jag är ny och så, 137 
så vill man verkligen så här sköta, eller göra rätt för mig. Någon annan kanske bara ja vi får 138 
inte lov att göra detta och detta men skit samma, men jag vet ju inte hur det påverkar, eller jag 139 

har aldrig varit med att någon har gjort något och det har fått konsekvenser för det. Så jag vet 140 
ju inte riktigt vad det är som händer, så att det bara är att så får du inte göra eller att det 141 

verkligen är att man blir avskedad om man skulle köpa något på Nelly. Alltså göra ett köp 142 
liksom, hur allvarligt är det. Men, så att ja jag tror ändå att jag är så pass ny och så påverkar. 143 

Men engagemang, jo men det har väl ändå med det att göra. Eftersom jag är väldigt så här vill 144 
göra bra ifrån mig. Så det gör det säkert. Jo, men det tror jag nog. 145 

Maria: Brukar du delta i informella möten, t.ex. after work och såna grejer? 146 
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Informant B: Ehh nej. Jag har inte gjort det. Jag hade kunnat göra det. Det är bara det att nu 147 
när det har varit så, alltså i och med att jag kom in i semestertider så har det inte varit så 148 
många som deltagit. Så nu sist var det tre personer som gick på after worken. Så var det så här 149 

att jag orkar inte idag. Alltså för att då blev det inte en sån stor grej. Men jag tycker ändå att 150 
det är viktigt att medverka. Nu så ska vi ha en boule tävling som nästan ingen vill vara med 151 
på, så då får typ jag ställa upp. Så alltså ja, när jag får chansen så ja. Inte för att jag så 152 
jättegärna vill utan för att man bör göra det. 153 

Maria: Har du fått någon säkerhetsutbildning inom IT? 154 

Informant B: Nej. Ingenting. Jag tycker det var lite dålig introduktion överhuvudtaget. Jag 155 
känner att jag fick ta reda på det mesta själv. Eller att kolleger kommit och sagt: att jag, du vet 156 
att du kan kolla detta här. Men nej absolut inget sånt. Tycker ändå att de kunde gått igenom 157 
hur viktigt det är. Jag har ju fattat att så fort det är någonting som är fel så ska man gå till 158 

helpdesk, men jag fattar ju inte riktigt varför. Nu fattar jag ju när jag har läst IT-policyn att det 159 
är för att man själv inte ska vara inne och pilla utan det är bättre att de gör det. Men jag har 160 
inte fattat det innan, utan innan har jag mer tänkt att det är lite att folk är lata, det känns som 161 

så fort det är någonting så bara men gå dit, gå dit. Skriv till dem, skriv till dem. Och jag är 162 
mer en sån som, det kan man väl göra själv. Nu fattar jag att ok, det kanske man inte ska göra 163 
för det har med säkerheten att göra.. Det är dem som ska kolla på grejer. Så nej, men man 164 
borde ha det. 165 

Maria: Tror du att det hade påverkat hur du följer IT-policyn? 166 

Informant B: Ja, det tror jag definitivt. Då hade man ett, vetat att den finns, om någon 167 

verkligen har sagt till en att du ska inte göra detta och detta på grund av denna anledningen, 168 
då blir man ju verkligen medveten om det. Men om man kanske inte vet varför man inte får 169 
göra vissa grejer så känns det som att, alltså jag kan inte så jättemycket om IT och vilka sidor 170 

och vad som händer om jag klickar in där. Om de kan se att det är från FÖRETAGET som är 171 

inne, det vet ju inte jag. Men hade de sagt detta till mig så hade jag verkligen varit mer 172 
försiktig med vad man är inne på. Jag håller ändå på med konkurrensbevakning så att jag är 173 
ändå inne och surfar runt och kollar upp grejer och nu blev jag lite så här att ahh gud jag 174 

måste vara noga. Sen är jag väl det annars också, men ändå extra. 175 

Maria: Tycker du att följa IT-policyn är det rätta att göra? 176 

Informant B: Ja. Det tycker jag. 177 

Maria: Tror du att en IT-policy kan hjälpa ett företag att lyckas? 178 

Informant B: Ehh.. nej lyckas vet jag inte riktigt. Eller vad menar du med att lyckas? 179 

Maria: Ja, att bli bättre, växa.. 180 

Informant B: Jaha.. Nej inte själva IT-policyn. Det känns ju mer som om den finns för att det 181 

inte ska typ gå sämre och så men inte för att lyckas. Nej det känner jag väl inte. Det är väl bra 182 
att ha lite ramar. 183 

Maria: Tror du att säkerhetsriskerna minskar om man har en IT-policy? 184 
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Informant B: Ja, det tror jag ju. Men allt sånt med att ha lösenord och hålla grejer stängda, 185 
det har ju varit ganska många inbrott och grejer och ja eller vad var nu frågan? 186 

Maria: Om du tror att säkerhetsriskerna minskar om man har en IT-policy? 187 

Informant B: Ja, men det tror jag. 188 

Maria: Tycker du att det är nödvändigt att följa alla regler och riktlinjer i en policy? 189 

Informant B: Ja alltså, nödvändigt och nödvändigt. Vissa är väl så att det känns att det 190 
kanske inte spelar så jätte stor roll egentligen. Men det är väl lika bra att hålla sig till dem om 191 
de finns. Så jag tycker väl att även om det inte är nödvändigt så, för att jag har ändå lite koll 192 

med att öppna inte detta för virus och så sånt vet jag, för vissa andra så kanske de inte har koll 193 
på det. Så då tycker jag väl ända att det kanske är nödvändigt. Men sen var det skicka inte 194 

filer som är större än detta och det kan jag så här.. varför inte? För mig är det ju.. varför får 195 
jag inte göra det? Men ja, jag tycker ändå att man kan följa reglerna. 196 

Maria: Tror du att du kommer att följa IT-policyn i framtiden? 197 

Informant B: Ja. 198 

Maria: Tycker du att det är allvarligt om man inte skulle följa IT-policyn? 199 

Informant B: Ehh. Nej jag tycker väl att det är allvarligt om man inte följer företagets policy 200 

överhuvudtaget. Men sen vet jag inte hur allvarligt det kan bli. Det beror ju på vad det är. 201 
Men jag tycker väl ändå då här att om man är på ett företag och de här reglerna finns, då 202 
tycker jag ändå att man ska följa dem. Så att ja det tycker jag. 203 

Maria: Känner du att det finns något som du skulle vilja tillägga när vi pratar om detta? 204 

Informant B: Nej. Som sagt, jag vet inte så jättemycket om ämnet men jag tycker definitivt 205 
att man ska ha mer genomgång av IT-policyn. 206 

Maria: Då tackar jag så jättemycket för att du ville ställa upp! 207 
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Appendix 4 Transliteration Informant C 

Maria: Känner du till IT-policyn på FÖRETAGET? 1 

Informant C: Nej. 2 

Maria: Du vet inte att det finns en IT-policy? 3 

Informant C: Nej, inte alls. 4 

Maria: Jag har ju lite frågor om hur ehh påverkar hur du följer IT-policyn, men då kan du 5 

tänka lite mer hur det påverkar hur du förhåller dig till IT säkerhet och inte policyn då 6 

specifikt eftersom du inte känner till den. 7 

Informant C: Ok. 8 

Maria: Ehh då har jag några kontrollfrågor. Vad är din jobbtitel och vad jobbar du med? 9 

Informant C: Mmm. Jag jobbar ju som Super User i PRENUMERATIONSSYSTEMET och 10 

främst från kundservice sida då. Och det innebär att jag tar in, får inkommande ärenden varje 11 

dag från kundservice om de har frågor om systemet, eller har upptäckt något som ser konstigt 12 

ut. Och sen är vi med i egentligen alla projekt som rör PRENUMERATIONSSYSTEMET, 13 

nyutveckling, rätta fel så är det vi som testar av det innan, vi godkänner det och nu vid 14 

uppgraderingar då. Sen håller vi även i introduktionsdagar, utbildningsmaterial och 15 

vidareutbildning och så. 16 

Maria: Vilken avdelning tillhör du? 17 

Informant C: Kundservice. 18 

Maria: Hur länge har du jobbat här? 19 

Informant C: Jag har jobbat, på kundservice började jag 2011 och sen blev jag då Super User 20 

2014. Så det är 5-6 år nu. 21 

Maria: Tiden går fort. 22 

Informant C: Mmm det gör den, det är galet. 23 

Maria: Vad har du för utbildning? 24 

Informant C: Gymnasieutbildning bara egentligen och då gick jag samhälle och ekonomi så 25 

att det är ingen utbildning jag har nytta av i detta kan jag säga. 26 

Maria: Nej.. Ehh.. Hur gammal är du? 27 

Informant C: Jag fyller 30 snart. 28 

Maria: Har du en bra relation med din närmsta chef? 29 

Informant C: Ja det tycker jag att jag har. NÄRMSTE CHEF är min chef nu och det är 30 

ganska nytt, han har bara varit min chef i drygt ett år. Innan dess så var det teamledarna som 31 

var mina chefer. Men han tyckte att vi Super Users skulle ligga direkt under honom istället 32 
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och det funkar jättebra. Men han är inte så insatt i det vi gör dagligen. Han är insatt i det vi 33 

gör för kundservice, men våra roller är ju ganska utspridda på olika avdelningar och allt det vi 34 

gör här har han ingen aning om. Så på det sättet så, han är inte så insatt som han kanske skulle 35 

behöva vara för att kunna bestämma min lön t.ex. Det är inte så lätt för honom när han inte 36 

vet vad vi gör egentligen. 37 

Maria: Nej, absolut. 38 

Informant C: Men jag tycker väldigt bra om honom och det har hänt väldigt mycket bra 39 

sedan han började här. Han har ju inte heller jobbat här så länge. Jag vet faktiskt inte hur 40 

länge han har varit anställd nu. Ett och ett halvt år eller något sådant bara men det funkar bra. 41 

Maria: Känner du att du kan prata med honom? 42 

Informant C: Ja, det känner jag. Så länge det rör, så länge jag är.. Nu vet jag hur han funkar. 43 

Jag kan inte komma in till honom och säga att jag känner mig eller att jag tycker utan jag 44 

måste ha konkreta grejer. Så här är det, jag har siffror på det… Annars funkar det inte riktigt , 45 

då är han lite så.. Ah känner du så.. då bryr han sig kanske inte riktigt.. han vill ha konkreta 46 

grejer. Annars är det inte lönt att prata med honom. 47 

Maria: Respekterar du hans åsikter och uppfattningar? 48 

Informant C: Jaa. Definitivt. Han har en jäkla pondus och vet vad han pratar om så det gör 49 

jag. 50 

Maria: Tror du att din relation med honom påverkar hur du förhåller dig till IT-policyn eller 51 

IT säkerheten? 52 

Informant C: Den är svår.. Men ja det kan jag väl ändå någonstans känna att den gör. Jag 53 

skulle ju aldrig gå emot någonting som han.. det känns som om han har koll. Och jag litar fullt 54 

ut på honom och hans åsikter. Ehh.. så jag skulle aldrig gå emot det på något sätt. 55 

Maria: Känner du att du har en bra relation till dina medarbetare? 56 

Informant C: Både och. Jag jobbar ju i ett team här nu som är med IT och ekonomi och 57 

marknad. Och dem känner jag att jag har en väldigt bra relation med. Ehh.. kundservice 58 

känner jag däremot att jag har kommit ifrån i och med att jag har varit borta så mycket. Och 59 

det har hänt så mycket på kundservice sedan jag jobbade där. Dels att vi har förändrat vår.. det 60 

känns som om hela kulturen har förändrats där och många har slutat, många av dem som jag 61 

började jobba med jobbar inte kvar längre. Det är väldigt många studenter och vikarier som 62 

jag inte har någon relation med. Där kunde det ha blivit bättre. Sen har ju hela tiden varit 63 

planen också att efter PRENUMERATIONSSYSTEMET go live som nu är för två år sedan, 64 

så skulle vi ju återgå till kundservice och jobba mycket närmre kundservice. Det var ju planen 65 

att vi skulle bli en del av den avdelningen, men så har det inte blivit. 66 

Maria: Men känner du att du kan prata med dina medarbetare? 67 

Informant C: Ja, där är ju en del som jag jobbar närmst på kundservice och då är det 68 

teamledarna och det är en som är samordningsansvarig och en annan som är 69 

utbildningsansvarig nu. Dem känner jag att jag har en väldigt nära relation med och pratar 70 

mycket med. 71 
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Maria: Du respekterar deras åsikter och uppfattningar: 72 

Informant C: Ja. Definitivt. 73 

Maria: Tror du att relationen med dina medarbetare påverkar hur du följer IT-policyn eller 74 

förhåller dig till IT-säkerhet? 75 

Informant C: Ehhh… 76 

Maria: Det är svåra frågor, hehe.. 77 

Informant C: Jättesvåra frågor.. hehe…Vet inte. Jag vet inte ens hur jag ska tänka där 78 

riktigt… 79 

Maria: Nej, jag förstår. 80 

Informant C: Ja och sen vet jag inte vad policyn är riktigt..då är det ännu svårare.. så jag vet 81 

inte , jag kan inte svara på det.. 82 

Maria: Nej, det är helt ok om du inte kan svara. Det har jag full förståelse för. Ehh.. tycker du 83 

om ditt jobb? 84 

Informant C: Ja det gör jag. Det har ju också varit, eller det går väldigt mycket upp och ner 85 

för mig. För ibland.. hela den här resan har varit så himla konstig. Jag har tagit order från folk 86 

som inte är min chef, som nu när vi jobbar i projektet så ska jag göra det 87 

PROJEKTLEDAREN säger att jag ska göra till exempel. Och sen så har vi varit lite 88 

trasdockor emellan kundserviceavdelningen och det vår chef vill att vi ska göra och så då 89 

resten av företaget antar att vi ska göra någonting helt annat. Så de perioderna har inte varit 90 

roliga, där vi har känt att vi ska jobba 100% procent på kundservice med det han säger att vi 91 

ska göra men vi ska också jobba 100% med uppgraderingar och fel de hittar och buggar och 92 

så där. Så förväntningarna på oss Super Users har varit väldigt höga och det har varit jobbigt i 93 

perioder. Sen en tid tillbaka har vi haft en väldigt öppen dialog med NÄRMSTE CHEF och 94 

sagt att nu är känns det jättejobbigt här och det har blivit mycket bättre sen dess. Så just nu 95 

trivs jag väldigt bra med mitt jobb. 96 

Maria: Är ditt jobb viktigt för dig? 97 

Informant C: Ja, definitivt, det är det. Jag utvecklas mycket i den rollen som jag har nu. När 98 

jag jobbade på kundservice så trivdes jag väldigt, väldigt bra med det. Jag trivdes med att vara 99 

en i mängden och inte synas så mycket och göra det jag skulle göra och så. Men sen fick jag 100 

då reda på att jag skulle vara med i ett projekt där jag bara skulle sitta och testa lite i ett 101 

system. Du behöver inte prata, du behöver inte.. för de visste att jag var lite blyg och så där. 102 

Och då sa jag att det kan jag väl göra då. Och sen bara pushades vi in i något som var helt 103 

annorlunda och jag stod och pratade framför folk på engelska helt plötsligt. Så att jag har gått 104 

sjukt långt över min ”comfort zone”. Men det har samtidigt utvecklat mig, så det är väldigt 105 

viktigt för mig privat också. Jag har förändrats jättemycket på två år. 106 

Maria: Tror du att dina känslor för ditt jobb påverkar hur du följer IT-policyn eller förhåller 107 

dig till IT säkerhet? 108 

Informant C: Det gör ju det säkert. För hade jag inte haft den lojaliteten och så mot företaget 109 

så hade man inte brytt sig så det gör det säkert undermedvetet. Även om jag inte vet riktigt 110 
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vad det är så kan jag tänka mig att jag skulle inte göra någonting som riskerar att drabba 111 

företaget… någonting dåligt på något sätt. 112 

Maria: Mmm Tycker du om företaget du jobbar för? 113 

Informant C: Ja men det gör jag. Det har också förändrats väldigt mycket på bara några år . 114 

När jag började här så var det det här trygga företaget, de flesta som jobbade här hade jobbat 115 

här i många år. Och det förändrades ju väldigt drastiskt i och med ny VD och sådär. Det har 116 

hänt väldigt mycket och tryggheten finns inte kvar längre. Samtidigt så inser man ju att det 117 

hade inte gått att fortsätta så för att marknaden där ute är stentuff och vi måste göra saker som 118 

de gör. Som att satsa mer digitalt och kanske skära ner som de har gjort och sådär. Så jag tror 119 

att det kvittar vilket företag man jobbar på idag så är det så det är. Det är så det funkar, det går 120 

snabbare och snabbare. Sen kan jag absolut ha åsikter om framförallt ledningsgruppen och 121 

hur, vilka beslut de tar ibland. Då kan jag känna att var det verkligen rätt och nödvändigt att 122 

göra så. Sen så vet man ju inte hela, man vet ju bara det vi ser och hör liksom. Så att i det 123 

stora hela tycker jag om företaget, men jag tyckte mer om det förr. Jag har tappat lite respekt 124 

för företaget. 125 

Maria: Men du känner dig lojal mot företaget? 126 

Informant C: Ja, det gör jag ändå. Och det är ju inte mot ledningsgruppen egentligen, utan 127 

det är alla jag jobbar med och företaget i stort. Men jag känner mig inte lika lojal mot 128 

personer som jobbar inom ledningsgruppen som tar de stora besluten. Där har jag tappat lite 129 

respekt. 130 

Maria: Men tror du att dina känslor för företaget påverkar hur du följer IT policyn eller ser på 131 

IT säkerheten? 132 

Informant C: Det gör det ju säkert då i och med att jag känner mig så pass lojal och jag 133 

skulle aldrig göra något som äventyrar detta företaget. Jag skulle aldrig göra något 134 

dumdristigt. Så det gör det säkert. 135 

Maria: Mmm. Strävar du efter att lyckas i företaget? 136 

Informant C: Det gör man väl. Det har ju redan hänt så mycket för mig och jag trivs i den 137 

rollen jag har nu. Och jag känner väl någonstans att, ja jag kämpar på och hoppas väl att 138 

belöningen ska komma någon gång. Men det har stannat upp lite, när man har gått, man har 139 

gått på en del nitar här nu och insett att ok vi är inte så mycket värda för företaget. Och min 140 

roll ersätter de lätt, tydligen. Så man känner sig inte så värdefull längre, men jag har väl ändå 141 

hopp och för min egen del känns det gött att sträva efter någonting och kämpa på och hoppas. 142 

Maria: Lägger du ner mycket tid på det? Att försöka lyckas menar jag då? 143 

Informant C: Ehh.. ja. Det går också i perioder. Jag har haft perioder där jag dels jobbat 144 

100% här och sen har jag tagit med mig jobbet mycket hem för att göra bra ifrån mig eller 145 

hinna med det jag inte hann med under arbetsdagen och så. Så det går lite i perioder men ja 146 

minst 100% skulle jag vilja säga att jag ger. 147 

Maria: Är det viktigt för dig att lyckas? 148 
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Informant C: Ja, men det är det. För mitt självförtroende och för min självkänslas skull så är 149 

det viktigt. Jag hade inte nöjt mig, jag trivdes jättebra på kundservice. Men nu efter hela den 150 

här resan så hade jag inte nöjt mig med att gå tillbaka och jobba så som de gör mot kunderna 151 

och du ska ta så här många samtal om dagen. De kommer ju inte längre, de gör det de ska 152 

men då är man.. inget dåligt med att vara kundservicemedarbetare det är inte det jag menar 153 

men jag hade inte nöjt mig med det längre. Så att ja, det är viktigt att jag vill komma vidare. 154 

Maria: Tror du att dina känslor för din roll i företaget påverkar hur du följer IT policyn eller 155 

förhåller dig till IT säkerhet? 156 

Informant C: Mmm. Det gör säkert det. Man vill ju vara en bra förebild också för andra. Och 157 

har dem en syn på mig att jag är, att de litar på mina åsikter och att jag är lojal så påverkar ju 158 

det kanske deras beslut också. Så att ja det hoppas jag väl någonstans att det påverkar hur jag 159 

agerar. 160 

Maria: Brukar du delta i informella mötet, så som after work till exempel? 161 

Informant C: Jag är lite dålig på det. Jag skulle vilja bli bättre på det. Informella möten på 162 

arbetstid försöker jag också undvika. Jag är emot möten, vi har så mycket möten hela tiden 163 

och jag tycker att de flesta ger inte mig så mycket. Jag får inget gjort när vi bara sitter på 164 

möten hela tiden. Så där är säkert en del möten som jag hade behövt gå på för att visa att man 165 

är där. Men jag undviker det gärna. 166 

Maria: Tror du att sådana möten skulle påverka hur du följer IT-policyn eller förhåller dig till 167 

IT säkerheten? 168 

Informant C: Ehh. Kanske för där får man ju träffa andra och se hur andra agerar och se hur 169 

lojala de är och sådär. Vet inte, jättesvårt att svara på. Men man påverkar ju sina 170 

arbetskamrater och påverkas av dem. 171 

Maria: Har du fått någon utbildning inom IT-säkerhet inom företaget? 172 

Informant C: Nej. 173 

Maria: Tror du att en sån utbildning skulle påverka hur du ser på IT policyn och IT 174 

säkerheten? 175 

Informant C: Definitivt. Jag behöver nog ha mer information om vad, för jag kanske gör 176 

någonting idag som inte är helt ok egentligen. Så att det tror jag på, definitivt. Allt jag gör 177 

idag gör jag ju av eget tänk och utefter det jag vet, det är inte säkert att det är rätt. 178 

Maria: Tycker du att följa företagets IT- policy är det rätta att göra? 179 

Informant C: Det hade varit lättare om jag hade vetat vad den var då. Ja men det antar jag, 180 

man får ju någonstans förlita sig på att de som har skrivit den, de har gjort det av en bra 181 

anledning. Så det tror jag. 182 

Maria: Tror du att ha en IT policy i ett företag, kan hjälpa företaget att lyckas? 183 

Informant C: Ja, det tror jag. Annars skulle välden inte finnas tänker jag. Det kan väl gå hur 184 

snett som helst om det inte finns någon sådan policy. 185 

Maria: Tror du att det är viktigt att följa alla regler och föreskrifter som finns i en policy? 186 
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Informant C: Ehh nej.. så länge man inte bryter varenda regel så tror jag inte.. bryta regler 187 

kan ju gynna en också i vissa fall. Så att så hård ska man nog inte vara. 188 

Maria: Tror du att du kommer att följa policyn i framtiden? 189 

Informant C: Ja. Det får jag väl hoppas i alla fall. Jag tror inte att mitt jobb påverkas kanske 190 

inte så där jättemycket. Jag tror inte att jag får någon nytta med att inte följa den. 191 

Maria: Det var alla frågor jag hade. Tack så mycket! 192 
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Appendix 5 Transliteration Informant D 

Maria: Jag börjar då med lite allmänna frågor. Din ålder? 1 

Informant D: Hur gammal jag är? 38. 2 

Maria: Vad har du för utbildning? 3 

Informant D: Gymnasiet och en ettårig påbyggnadsutbildning. 4 

Maria: I vad då? 5 

Informant D: I turism och reseservice. 6 

Maria: Vad har du för position och vad jobbar du med? 7 

Informant D: Projektledare kan man väl säga egentligen. Det är ju lite konstigt, men 8 

egentligen så är det som projektledare och specialist på PRENUMERATIONSSYSTEMET. 9 

Maria: Hur länge har du arbetat här? 10 

Informant D: På företaget? 11 

Maria: Ja. 12 

Informant D: 17 och ett halvt år. Nästan exakt. 13 

Maria: Och du jobbar på marknadsavdelningen? 14 

Informant D: Ja, marknadsavdelningen. 15 

Maria: Har du en bra relation med din närmsta chef? 16 

Informant D: Japp. Det har jag. Vill du att jag ska utveckla det mer eller? 17 

Maria: Ja gärna, tack. 18 

Informant D: Jag var tvungen att fråga. Alltså vad ska man säga, vi har en, vad ska man säga, 19 

jag känner mig trygg med att ha henne som chef. Hon är väldigt lyhörd. Jag har ganska så fria 20 

händer, hon är rolig att arbeta med så att .. och hon har förtroende för det jag gör. Hon har 21 

bara varit min chef i ett år. Under den tiden har ju inte jag arbetat med mina arbetsuppgifter 22 

egentligen utan det har varit IT, så jag har ju egentligen inte haft så där jätte jättemycket med 23 

henne att göra mer än att jag har rapporterat vidare vad som har hänt och så där i utvecklingen 24 

i princip. Men annars så känner jag att jag kan prata privat med henne och jag kan prata jobb, 25 

vad som helst. 26 

Maria: Ja det var min nästa fråga då också, du känner att du kan prata med henne? 27 

Informant D: Ja, det gör jag. 28 

Maria: Du känner att du respekterar hennes åsikter och uppfattningar? 29 



Employees’ Information Systems Security Policy Compliance Ingö 

 

– 50 – 

Informant D: Ja, absolut. Hon är väldigt ehh, alltså jag tycker att hon har väldigt bra 30 

synpunkter och är det någonting som jag kanske känner amen nej herregud hur tänker ni här? 31 

Så kan hon, förstår hon det kanske på ett helt annat sätt för hon har ju ledningen bakom sig. 32 

Då kan hon ju förklara det utifrån hur de ser det. Så att hon, nej men det tycker jag på båda 33 

hållen. Alltså att hon respekterar mina åsikter och hur jag tycker och ser det och hon tillbaka. 34 

Maria: Mmm. Tror du att förhållandet till henne påverkar hur du följer IT policyn? 35 

Informant D: IT-policyn? 36 

Maria: Ja. 37 

Informant D: Nej. 38 

Maria: Känner du till IT-policyn? 39 

Informant D: IT-policyn är ju det som vi har på intranätet. Nej. Sen är det ju det, jag är ju 40 

inte IT egentligen så då blir det ju lite… Men jag tycker alltså .. nej… 41 

Maria: Känner du att du har bra relation till dina medarbetare? 42 

Informant D: Ja, förutom MEDARBETARE. Honom har jag ingen bra relation till. Jag 43 

tycker inte att han passar på sin position överhuvudtaget. Jag kan inte säga något mer där, jag 44 

har inga ord för det. 45 

Maria: Men om vi bortser från MEDARBETAREN? 46 

Informant D: Ja, då känner jag att jag har en jättebra, ja det gör jag verkligen. Jag tycker att 47 

alla är hjälpsamma och respekterar varandra och det man gör. Jag tror inte att jag kan säga så 48 

jättemycket om det heller. Mer än att det är väldigt förstående människor vi jobbar med och 49 

inga invecklade personer. 50 

Maria: Mmm. Du känner att du kan prata med dem? 51 

Informant D: Ja, absolut, jag pratar väldigt mycket. Jag tror faktiskt att vi är en bra 52 

organisation där folk får göra sig hörda och ingen som är så där jätteextrem och konstig som 53 

man ibland kan ha någon. Alla är väl ungefär på samma nivå här. 54 

Maria: Tror du att relationen till medarbetarna påverkar hur du följer IT-policyn? 55 

Informant D: Nej. Jag måste nog gå in och läsa igenom hela IT-policyn vad den innebär. 56 

Men den blev uppdaterad nu för inte så länge sedan. 57 

Maria: Blev den det? 58 

Informant D: Jag tror det. Men vilka punkter skulle det vara på i så fall? 59 

Maria: Nej, jag kan tänka att man blir kanske påverkad av andra medarbetare och det gör att 60 

man… 61 

Informant D: Agerar på ett visst sätt? 62 

Maria: Mmm precis. 63 
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Informant D: Nej, nu har jag ju inte så jättemycket med IT policyn att göra igen. Mer än att 64 

jag gästspelar på IT. Jag har ju haft, vi blir ju granskade av revisorer och där är också en del 65 

som faller in på hur, just med IT-policyn och jag tror inte att jag blir påverkad av någon i hur 66 

jag agerar, inte så mycket. 67 

Maria: Tycker du om ditt jobb? 68 

Informant D: Ja det gör jag, väldigt mycket. 69 

Maria: Är ditt jobb viktigt för dig? 70 

Informant D: Ja, det är det. Jag måste ha ett roligt jobb där jag får göra varierande saker. Jag 71 

måste nog ha ett jobb där jag kan påverka saker också. Där jag kan känna att jag får tycka till 72 

och ha lite fria händer ibland och jobba fritt. 73 

Maria: Mmm.. 74 

Informant D: Så det är väldigt viktigt. 75 

Maria: Tror du åsikten om jobbet påverkar… 76 

Informant D: Vad sa du? 77 

Maria: Tror du att åsikten om ditt jobb påverkar hur du följer IT-policyn? 78 

Informant D: Nej. 79 

Maria: Tycker du om företaget du jobbar på? 80 

Informant D: Ja och nej. Det har förändrats väldigt mycket senaste åren. Och det är vissa 81 

saker som jag inte riktigt gillar, men det finns det ju alltid på många. Men övervägande ja, så 82 

klart så gillar jag företaget. 83 

Maria: Känner du dig lojal mot företaget? 84 

Informant D: Ja, det gör jag. Även om det finns saker som man inte tycker är sådär, nej men 85 

så tycker inte jag, så får man ju ändå följa riktlinjerna. Jag har suttit på kundservice och där 86 

har jag varit tillförordnad chef också och då är det ju så att det jag säger, det är ju inte alltid 87 

jag som bestämmer det utan det kommer ju uppifrån. Och då är det ju bara så att antingen så 88 

respekterar man det och så följer man det eller så får man ju söka annat. 89 

Maria: Ja, absolut. 90 

Informant D: Det är ungefär så jag tänker. 91 

Maria: Tror du att åsikterna om företaget påverkar hur du följer IT-policyn? 92 

Informant D: Jag tror inte att någonting påverkar, alltså med IT-policyn…Ligger lite i 93 

…alltså det som jag har kommit i kontakt med om man tittar på min kundservice tid, just med 94 

IT-policyn, alltså om man tänker på att surfa på webben och sånt, alltså det har vi använt som 95 

ett arbetsverktyg. Sen har vi inte tid till att göra, jo om man sitter och bara går in på 96 

aftonbladet någon gång, men det är ingenting man gör hela tiden och då fikar inte vi. Det 97 

finns ju de som fikar och då kan de sitta och titta på vad de nu vill. Nu vet jag inte hur det är 98 

med den policyn längre.. men om jag går in och tittar på aftonbladet i fem minuter, istället för 99 
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att fika en kvart, så tror inte jag att företaget ställer sig så frågande till vad jag har håller på 100 

med. Och sen är det ju lite.. vad är det mer som påverkar IT-policyn..ehh..att ladda ner saker.. 101 

är det sånt också? 102 

Maria: Mmm, ja. 103 

Informant D: Ja, det har jag nog aldrig gjort. Alltså jag kan inte tänka mig att det finns 104 

någonting som påverkar mig till hur jag använder.. alltså just det sociala. Det tror jag inte. Jo 105 

kanske om någon säger, kolla in det där klippet på You Tube.. Det kanske inte är så att man 106 

ska sitta och titta på You Tube. 107 

Informant D: Jo kanske i och för sig. Att man tänker att man inte gillar sitt jobb och man 108 

tycker att det är skittråkigt då kanske man är ute och surfar mycket och gör annat eller om 109 

man skulle få för sig att göra några dumheteröverhuvudtaget. Men det tycker jag inte. 110 

Maria: Nej. Strävar du efter att lyckas i företaget. 111 

Informant D: Ja. Det gör jag. Det gör jag verkligen. Det har jag alltid gjort. Jag har alltid 112 

tyckt det  var roligt att komma framåt. Jag tror att det är ett bra företag att göra det på också. 113 

Maria: Lägger du ner mycket tid på det? Att försöka lyckas i företaget? 114 

Informant D: Om jag lägger ner mycket tid? 115 

Maria: Mmm. 116 

Informant D: Jag lägger nog ner mycket tid på att jobba överhuvudtaget. Ja. 117 

Maria: Är det viktigt för dig att lyckas i företaget? 118 

Informant D: Ja, det är det. Alltså jag vill ju se resultat, jag tycker det är roligt att lyckas. 119 

Skulle vara tråkigt om man bara låg på en flat linje hela tiden tycker jag. Så jag vill nog 120 

märkas och synas också. Att det händer något. 121 

Maria: Tror du att alltså om du strävar efter att lyckas i företaget, tror du att det påverkar hur 122 

du följer IT-policyn? 123 

Informant D: Alltså det är ju. Vad ska man säga. Alla de förbjudna sakerna, de påverkar. 124 

Men då gör man ju inte dem när man försöker sträva efter något. Sen som sagt, bland de 125 

förbjudna sakerna, om det händer, om man strävar riktigt mycket, så anser inte jag att det är så 126 

hemska att råka göra någonting, om man skulle råka glömma logga ut om man säger så. Men 127 

även IT-policyn den handlar väl väldigt mycket om hur man hanterar material och allt det 128 

också inom företaget, gör den inte det? Med våra system? 129 

Maria: Ehh jag vet inte, jag tror inte det fanns något specifikt just om det… 130 

Informant D: Lösenord.. det tycker jag inte vi har så jättebra. Det mailas ju hit och dit och så. 131 

Och det kanske inte riktigt är meningen heller. Men ehh ja. Engagemanget tror jag säkert 132 

spelar roll, man är mer benägen att följa, man har inte tid att göra såna saker, som att sitta på 133 

sociala medier eller vad det nu än är, men i övrigt tror jag inte att det påverkar så.. 134 

Maria: Deltar du ofta i informella möten, till exempel som after work? 135 

Informant D: Vad sa du nu? 136 
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Maria: Alltså informella möten, till exempel after work och sådana grejer? 137 

Informant D: Nej, inte ofta. Jag hinner inte. 138 

Maria: Har du fått någon utbildning i IT-säkerhet? 139 

Informant D: IT säkerhet? Nej. 140 

Maria: Tror du att det skulle påverka hur du följer IT-policyn? 141 

Informant D: Kanske, det hade det säkert gjort. Jag hade säkert fått någon aha eller oj, det 142 

tror jag faktiskt. 143 

Maria: Tror du att följa IT policyn är det riktiga att göra? Alltså det rätta att göra? 144 

Informant D: Ja. Det tror jag. Med vissa små, alltså man har ju en policy av en anledning och 145 

det är ju, antingen så är det en riktlinje som måste följas strikt eller så är det en väg.. alltså en 146 

guide bara. Men såklart bör man ju följa alla regler som de sätter upp. 147 

Maria: Tror du att en IT policy kan hjälp ett företag att lyckas? 148 

Informant D: Ja, det kan den säkert, eller vad ska man säga lyckas och lyckas den kanske 149 

inte ställer till med så många problem om man har en policy. Ja. 150 

Maria: Tror du att det är viktigt att följa alla regler som finns i en policy? 151 

Informant D: Nej. Det gör jag inte. Inte personligen, det tycker jag inte. 152 

Maria: Nej. Tror du att du kommer att följa IT policyn i framtiden? 153 

Informant D: Inte till 100% jag kommer nog att fuska ibland. Antingen medvetet eller 154 

omedvetet. Sen får jag nog läsa på exakt vad det är som innebär IT-policyn, mer än vad jag 155 

redan känner på mig att det är det. Jag tror att det är svårt att genomsyra en policy till alla. För 156 

alla har lite olika förståelse, alltså jag kan tycka att det är inte så farligt om en sak, en annan 157 

kan tycka men herregud så får man absolut inte göra. Så jag tror det är svårt att få det genom 158 

hela företaget. 159 

Maria: Ja, absolut. 160 

Informant D: Men, det kanske får en att tänka till en extra gång. Till exempel på vad man 161 

mailar för någonting. Man kanske inte ska maila vissa saker. 162 

Maria: Det var alla frågor. Tack! 163 
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