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Pressmeddelande 

Datum: 16 februari 2022 

Secure Thingz och IAR Systems stödjer 

globalt uttalande om IoT-säkerhet för 

konsumentprodukter 

Företagen har genom World Economic Forum’s Council on the Connected World gått samman 

med en rad olika organisationer för att möjliggöra en gemensam säkerhetsgrund för 

konsumentprodukter 

Stockholm, Sverige – 16 februari 2022 – IAR Systems, en ledande leverantör av programvara och service 

för programmering av inbyggda system, och Secure Thingz, dotterbolag till I.A.R. Systems Group, 

meddelar idag sitt stöd för Consumer IoT Security Statement of Support. Över 400 organisationer har 

genom The World Economic Forum’s Council of the Connected World, Consumer International,  

Cybersecurity Tech Accord och I am The Cavalry, gått samman som ett resultat av de ökande hoten från 

osäkra, uppkopplade konsumentprodukter. 

 

Det finns idag redan miljarder uppkopplade konsumentprodukter och allt fler är på gång ut på marknaden. 

Detta gör att det finns ett behov av en stark global grund av IoT-säkerhet för nästa generations 

konsumentprodukter. Genom World Economic Forum, som en plattform som samlar organisationer från 

många olika håll, är IAR Systems och Secure Thingz en del av en gemenskap som speglar intressen från 

säkerhetsforskare, teknikleverantörer och konsumenter.  

 

”Vi välkomnar dessa insatser som kommer via World Economic Forum, utöver de växande nationella och 

internationella säkerhetsstandarderna. Från Secure Thingz håll är vi utmärkt placerade för att stödja 

förbättringen av säkerhet för uppkopplade enheter genom vårt unika säkerhetserbjudande”, säger Haydn 

Povey, VD på Secure Thingz. "För att kunna skapa förändring i köpvanor och system måste säkerhetskrav 

upp på agendan i både styrelserummen hos Fortune 500-företagen och i maktens korridorer. Det är också 

först då som vi på riktigt kan möjliggöra fördelarna med den uppkopplade världen.”   

 

Mer information om hur Secure Thingz bidrar till World Economic Forums förväntade resultat finns på 

www.securethingz.com/weforum. Mer information om Consumer IoT Security Statement of Support 

finns på www.weforum.org/agenda/2022/02/5-security-must-haves-for-internet-connected-consumer-

products. 

http://www.securethingz.com/weforum
http://www.weforum.org/agenda/2022/02/5-security-must-haves-for-internet-connected-consumer-products
http://www.weforum.org/agenda/2022/02/5-security-must-haves-for-internet-connected-consumer-products
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### Slut 

 

 

Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, Embedded Trust, C-Trust, C-SPY, C-RUN, C-STAT, IAR 

Visual State, IAR KickStart Kit, I-jet, I-jet Trace, I-scope, IAR Academy, IAR, and the logotype of IAR Systems are 

trademarks or registered trademarks owned by IAR Systems AB. All other product names are trademarks of their 

respective owners. 

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB 

Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB 

Email: josefin.skarin@iar.com 

 

Richard Lind, VD och koncernchef, IAR Systems  

Email: richard.lind@iar.com  

 

Om IAR Systems 

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran 

gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 

1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en 

miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, 

konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och 

supportkontor över hela världen. Från och med 2018 är Secure Thingz, en leverantör av avancerade 

säkerhetslösningar för inbyggda system inom IoT, en del av IAR Systems. IAR Systems Group AB är 

noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com. 
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