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Vi, Per-Olof (Pelle) Åkerberg och Bertil Bogren var arbetskamrater med Åke och vi vill ge vår 

bild från ett mångårigt samarbete med Åke. En period som innebar stora förändringar och 

en fantastisk utveckling. 

Samma år som Åke anställdes i Svenska Radioaktiebolaget (SRA), 1963, sålde bolaget sin 

verksamhet inom RR/TV för att koncentrera resurserna på civil- och militär 

radiokommunikation och militär elektronik. 

Åke hade rekryterats för att leda och genomföra ett stort radioprojekt för 

Civilförsvarsstyrelsen. Med hans ankomst blev det en mycket framgångsrik ledning av ett 

svårt projekt. Det ledde till en fantastisk och lyckad förändring av hela företaget. 

Företagets organisation anpassades och med Åke först som teknisk chef och sen som chef 

för den civila verksamheten startade en expansiv period. Det gällde främst landmobil radio 

och personsökningssystem. 

Förvärvet av Sonab, 1978, gav dominans i Sverige och stärkte marknadspositionen inom den 

gryende mobiltelefonin, NMT. Parallellt utvecklades NMT-systemet för de skandinaviska 

länderna och mycket betydelsefulla kontrakt i Saudiarabien och Holland. 

Dessa framgångar blev grogrund för nästa generation av mobiltelefonsystem baserad på en 

gemensam standard i Europa. I USA, med annan teknisk standard vanns en principiellt 

mycket viktig order i Buffalo vilket gav uttryck för ”intrång i Motorola-land”. 

I och med Ericssons utköp av Marconi som delägare i SRA, 1982, startade en expansiv period. 

Nu kunde Ericsson erbjuda produkter, tekniskt och kommersiellt kunnande inom mobil-

telefoni med Åke som kraftfull ledare. 

Tack vare den beskrivna satsningen på ett samlat grepp för mobiltelefonsystem och genom 

framsynt teknisk forskning och med sin globala organisation har Ericsson idag en ledande 

position inom mobiltelefonin.  

Som vd satte sig Åke in i det mesta av företagets skötsel och med en vilja av stål förändrade 

han när det behövdes. Han byggde relationer och hade en gedigen humanistisk inställning till 

människor som han kom i kontakt med. 

Att utveckla medarbetare i verksamheten, utbildning, strategiskt tänkande, var ett naturligt 

inslag för honom i skötseln av företaget. Med stort behov av personella resurser blev den 

attityden av mycket stor betydelse.  

Det största och för framtiden mest betydelsefulla projekt som Åke drev fram är naturligtvis 

mobiltelefonisystemet. Många skickliga konstruktörer har sen den tiden bidragit till dagens 

avancerade system – men det är bara en som kan ta åt sig äran för att ha gjort projektet 

mobiltelefoni till en global framgångssaga, och det är vår Åke. 

 


