
inte behandlats i domstol, så
ingen vet med säkerhet. Men
det här är något som har de-
batterats inom Etsi”, säger
han.

Vissa företag inom Etsi
hävdar att tolkningen är just
att ett företag kan kräva att ett
annat företag släpper ifrån
sig sin egen teknik, även om
den inte har en direkt kopp-
ling till gsm. I det här fallet
skulle det också gälla Apples
bildskärmsteknik, eftersom
tekniken är en viktig del av
telefonen.

”Det räcker för att Nokia
ska kunna driva sin sak i
domstol”, säger Richard
Wolfram.

”Skapa ett prejudikat”
Han är dock osäker på om
frågan verkligen kommer att
avgöras av domstolen.

”Det normala i en sådan
process är att parterna 
gör upp utanför domstolen.
Nokia har en teknik som
Apple behöver, och Apple har
en teknik som Nokia behö-
ver.”

”Men om det går hela 
vägen och Nokia vinner kan
det skapa ett prejudikat som
får stor betydelse framöver
när icke-telefonföretag ger
sig in i industrin.”

De senaste månaderna har
Nokias marknadsandelar på
smarta telefoner rasat kraf-

tigt. Telekomanalytikern Earl
Lum, vd för EJL Wireless Re-
search, hävdar att Nokia gör
ett misstag om de tror att
Apples teknik kan rädda dem
från att tappa ytterligare. Det
avgörande är inte längre
hårdvaran utan tillgång till
spännande applikationer.

”Om Nokia bygger en ny
spännande telefon med App-
les bildskärmsteknik men
använder sitt eget operativ-
system har de ändå inte ap-
plikationerna. Då kommer de
att misslyckas.”

Summan ifrågasätts
Den andra delen av proces-
sen handlar om hur mycket
Apple ska betala för att an-
vända Nokias patent. Många
bedömare ser kravet som ett
sätt för Nokia att sätta käppar
i hjulen för Apple. I sin stäm-
ning skriver Nokia att Apple
inte hade kunnat nå lika höga
marknadsandelar om man
betalat sin andel av patenten.

Det är en förklaring som
analytikern Tero Kuittinen på
mäklarfirman MKM Part-
ners inte köper.

”Beloppet motsvarar  kan -
ske 1,5 procent av vad en I p-
hone kostar i affärerna, så det
påverkar knappast mark-
nadsandelarna”, säger han.

MIKAEL TÖRNWALL

mikael.tornwall@di.se

1-203 434 50 68

British Airways 
hotar med rättssak
LONDON – British Airways, BA, för-
söker stoppa den hotande flygstrej-
ken på rättslig väg. Fackförbundet
Unite röstade i går för en strejk som
hotar slå ut flygbolaget under tolv
dagar över julhelgen. Enligt flygbo-
laget var omröstningen ogiltig, efter
misstankar om att anställda som
var på väg att lämna BA deltagit. 

Personalen på BA är missnöjd
över nedskärningar i bolaget och
hotar med en tolv dagar lång strejk
med start den 22 december. En så-
dan väntas påverka en miljon pas-
sagerare och väntas leda till stora
kostnader för BA. (DI) 

Opec höjer sin
prognos för 2010
Oljekartellen Opec höjer sin
prognos för efterfrågan på oljepro-
dukter 2010 inför nästa veckas
Opec-möte om framtida produk -
tions planer i Angola. Efterfrågan
väntas öka med 800 000 fat per dag,
vilket är 70 000 fat mer än i Opecs
prognos förra månaden. Efterfrågan
beräknas av Opec till i snitt 85,1 mil-
joner fat olja per dag 2010.

Ökad efterfrågan i USA och till-
växtländer pekas ut som avgörande
för beslutet att höja prognosen.

(TT)

Bättre fart 
i USA:s industri
USA:s industriproduktion steg 
0,8 procent i november, jämfört
med månaden före. Det var bättre
än den ökning på 0,5 procent som
analytikerna hade räknat med.

Kapacitetsutnyttjandet inom den
amerikanska industrin uppgick till
71,3 procent samma månad, jäm-
fört med reviderade 70,6 procent 
i oktober. (Direkt)

GM och Wells Fargo
återbetalar lån
Finansjätten Wells Fargo ska betala
tillbaka hela det lån på 25 miljarder
dollar som bolaget fick av den ame-
rikanska staten i samband med fi-
nansoron i fjol. Ambitionen är ock-
så att köpa tillbaka aktier som sta-
ten äger i företaget.

Tidigare har Bank of America
och Citi Group börjat betalat tillba-
ka sina lån till staten. Också Gene-
ral Motors, GM, planerar att i slutet
av juni nästa år betala tillbaka de
statliga lån som bolaget erhållit.
Det sa GM:s vd Ed Whitacre vid en
presskonferens i går.

(TT/AFP/Direkt)

Labour knappar in
på Torypartiet
LONDON – Den brittiske premiär-
ministern Gordon Brown och hans
Labourparti har minskat  under -
läget till den konservativa opposi-
tionen. I en färsk opinionsunder-
sökning får regeringspartiet 31 pro-
cent av rösterna. Det är en ökning
med 2 procentenheter från förra
månadens undersökning. 

Det konservativa partiet, Tories,
får 40 procent av rösterna medan
det liberala partiet får 18 procent. 

Skillnaden på 9 procentenheter är
en rejäl förbättring för Labour. (DI)
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� 2007. Nokia

och Apple börjar

förhandla om 

ersättning för de

gsm-patent Apple

använder i sin Ip-

hone. Det leder

ingen vart.

� Oktober

2009. Nokia

tröttnar på att

Apple inte betalar

och stämmer 

företaget på 260

miljoner dollar för

intrång på tio oli-

ka gsm-patent.

� December

2009. Apple mot-

stämmer Nokia

och hävdar dels

att Nokias krav på

ersättning är

orimligt högt, dels

att Nokia självt

gjort intrång på 13

av Apples patent.

� I centrum för

tvisten står Noki-

as krav att Apple

ska licensiera 

delar av sin bild-

skärmsteknik

som en del av er-

sättningen för att

man kan använda

Nokias gsm-

patent.

FAKTADi

Det är en drygt två år gammal
tvist som nu hamnat i dom-
stol i den amerikanska del-
staten Delaware. Det började
med att Nokia ville ha betalt
för de gsm-patent som Apple
använder i sina Iphone-
telefoner. I oktober i år tog
Apple tvisten till domstol och
i slutet av förra veckan svara-
de Apple med en motstäm-
ning. 

Till en del handlar tvisten
om att Nokia vill ha betalt för
tio gsm-patent, medan Apple
i motstämningen hävdar att
Nokia har gjort intrång på 13
av deras patent. Redan belop-
pet har fått Apple att gå i 
taket. Nokia kräver 260 mil-
joner dollar per år, motsva-
rande nästan 1,9 miljarder
kronor.

Vill åt bildskärmsteknik
Men den stora stötestenen
gäller om Nokia kan kräva
tillgång till Apples fram-
gångsrika bildskärmsteknik.
Iphone har blivit omåttligt

populär, delvis tack vare sitt
gränssnitt som styrs med
fingerrörelser på skärmen.

Normalt sett brukar 
licensieringsvillkoren i stan-
dardorganisationer enbart ge
rätt till pengar, och då på rim-
liga och rättvisa villkor. Om
Nokia får pengar av Samsung
när de använder tekniken
kan de inte kräva annat än
pengar av Apple.

Men advokaten Richard
Wolfram, som specialiserar
sig på konkurrenslagstift-
ning och tidigare jobbat med
Qualcomm-tvisterna, tror att
Nokia kan få rätt.

Pilotfall för branschen
Gsm-standarden hanteras av
organisationen Etsi, och i 
dess regelverk finns en for-
mulering som säger att ett fö-
retag kan kräva att den som
använder deras gsm-teknik
ska ”reciprokera”, det vill sä-
ga återgälda.

”Den stora frågan är hur
det ska tolkas. Det har ännu

NEW YORK

Striden intensifieras nu mellan Apple och
Nokia om mobiltelefonteknik. Amerikans-
ka jurister säger att Nokia kan ha rätten på
sin sida när man kräver tillgång till Apples
bildskärmsteknik.

Nästa fråga är om det verkligen kan 
rädda Nokias sjunkande marknadsandelar.

OMSTRIDD. Apples Iphone

väntas bli en storsäljare

nästa år. Gsm-tekniken i 

mobilen kommer delvis från

Nokia, som nu kräver en år-

lig ersättning från Apple på

nära 2 miljarder kronor.  
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Striden hårdnar mellan Nokia och Apple

Patentkriget
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