
Joachim Bergman
Ericssonin Broadcast and Media Services -yksikön lähetys-  
ja mediahallintapalveluiden johtaja

Paraisilta kotoisin oleva Joachim Bergman vastaa Erics-
son-konsernin Broadcast and Media Services -yksikön lä-
hetys- ja mediahallintapalveluista. Ennen tätä tehtävää hän 
on toiminut Ericssonin Pohjois-Euroopan ja Keski-Aasian 
alueen televisio- ja medialiiketoiminnan johtajana.

Televisioalalla on käynnissä perustavanlaatuinen muutos, 
kun kuvaan ovat astuneet on-demand-televisio ja monella 
eri alustalla toimivat televisiopalvelut. Bergman uskoo, että 
Ericssonilla on alan paras asiantuntemus, tavoittavuus ja 
edelläkävijyys televiestinnän, internetin ja median yhdis-
tämisessä. Ericsson on johtava televisiolähetys- ja media-
hallintapalveluiden tarjoaja globaalisti, ja sen lähetyspal-
veluiden kautta välitetään vuosittain yli 330 kanavaa ja 2,7 
miljoonaa tuntia tv-sisältöä.

Bergmanilla on yli 15 vuoden kansainvälinen kokemus 
viestintäteknologia-alan yrityksistä. Hän on työskennellyt 
Brasiliassa, Ruotsissa, Saksassa ja Suomessa. Bergman 
aloitti vuonna 1998 Ericssonin palveluksessa Tukholman 
pääkonttorilla. Yhteensä 10 ulkomailla asumansa vuoden 
jälkeen Bergman siirtyi Suomen Ericssonille vuonna 2007. 
Hän on työskennellyt Ericssonilla eri tehtävissä muun 
muassa ostotoiminnan, myynnin, verkkoliiketoiminnan ja 
palveluliiketoiminnan parissa. 

Bergman on naimisissa ja kahden lapsen isä. Hän pelasi 
käsipalloa mestaruussarjassa seitsemän vuotta ja harras-
taa yhä lajia. Vapaa-ajallaan Bergman nauttii myös Suomen 
saaristomaisemista Houtskarissa sijaitsevalla maatilallaan.
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• 15 vuoden kansainvälinen kokemus ITC-alasta 

 Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Brasiliassa
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Ericsson on maailman johtava viestintäteknologian ja
-palveluiden toimittaja. Reaaliaikaiset ja tehokkaat rat-
kaisumme mahdollistavat verkottuneen yhteiskunnan, 
jossa voimme vapaasti elää, opiskella ja tehdä töitä 
kestävää kehitystä toteuttavissa yhteiskunnissa ympäri 
maailmaa.

Tarjoamme informaatio- ja viestintäteknologian palve-
luita, ohjelmistoja ja infrastruktuuria teleoperaattoreille 
ja muille toimialoille. Nykyään 40 prosenttia maailman 
mobiililiikenteestä kulkee Ericssonin verkkojen kautta, 
ja tukemiemme asiakkaiden verkot palvelevat yli 2,5 
miljardia palvelunsaajaa.

Toimimme asiakkaidemme kanssa yli 180 maassa, ja 
työllistämme yli 110 000 työntekijää. Vuonna 1876 pe-
rustetun yrityksen pääkonttori on Tukholmassa Ruotsis-
sa. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 34,9 miljardia 
Yhdysvaltain dollaria (227,4 miljardia Ruotsin kruunua). 
Ericsson on listattu Tukholman NASDAQ OMX -pörs- 
sissä ja NASDAQ-pörssissä New Yorkissa.

Ericsson työllistää Suomessa noin 950 osaajaa, jois-
ta suuri osa työskentelee Kirkkonummella. Yrityksen 
toiminta pohjautuu Suomessa kolmeen vahvaan 
osaamisalueeseen: tutkimukseen ja tuotekehitykseen, 
paikallisia asiakkaita palvelevaan myyntiin sekä palvelu-
organisaatioon, joka keskittyy sekä paikallisiin että  

40%
maailman mobiililiikenteestä kulkee 
Ericssonin verkkojen kautta

kansainvälisiin asiakkaisiin. Suomen Ericsson  
sijoittui Great Place To Work -organisaation vuoden 
2014 Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksessa  
sijalle kolme suurten yritysten sarjassa.
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