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Ann Berg, expert på råvaruhandel, FAO 
Ann är ledande expert inom råvaru- och kapitalmarknader, med särskild kunskap 
om frågor kring livsmedelsförsörjning. Efter att ha inlett sin karriär som 
spannmålsexportör, blev hon 1982 medlem av Chicagos råvarubörs, där hon suttit i 
styrelsen. Hon har också suttit i ledningen för det nationella rådet för 
spannmålshandel i Washington. Ann har varit rådgivare till flertalet regeringar, 
organisationer och företag, samt varit skiljedomare vid North American Export 
Grain Association. Hon är en frekvent skribent i flera finanstidningar och är sedan 
2011 anställd vid FAO:s huvudkontor i Rom. 
 
 
Andreas Davelid, handelsanalytiker Jordbruksverket 
Andreas har tillsammans med Patrik Eklöf och Fabian Nilsson skrivit svenska FAO-
kommitténs debattskrift som presenteras under seminariet, med titeln: Höga och 
rörliga livsmedelspriser – är exportrestriktioner ett hot mot en tryggad 
livsmedelsförsörjning? Han arbetar på Jordbruksverket med frågor som rör tryggad 
livsmedelsförsörjning och internationell handel. 
 
 
Bengt Johnsson, analytiker, Landsbygdsdepartementet 
Bengt är agronom och har under många år arbetat på Jordbruksverket med att följa 
marknaden för livsmedelsprodukter, i synnerhet den för spannmål. Sedan några år 
tillbaka arbetar han på Landsbygdsdepartementets analysfunktion.  
 
 
Malin Olofsson, miljöreporter, Sveriges Radios Ekoredaktion 
Daniel Öhman, undersökande reporter, Sveriges Radios Ekoredaktion 
Tillsammans har Malin och Daniel producerat reportageserien, Matens Pris, och 
gjort en rad granskningar inom livsmedelsområdet. De utsågs till årets 
miljöjournalister 2010, vann Stora Radiopriset 2010 och 2009 och Guldspaden 2009. 
I september kom deras bok ut, Matens Pris - boken som matindustrin inte vill att du 
ska läsa. 
 
 
Johan Schaar, chef på avdelningen för tematiskt stöd, Sida 
Johan var tidigare chef på den internationella kommissionen för klimatförändring 
och utveckling (CCCD). Innan han tillträdde på CCCD och Sida, ledde han arbetet 
efter tsunamin i Indiska oceanen som startades av federationen för internationella 
röda korset och röda halvmånen, med säte i Genève. Johan har tidigare varit chef 
på avdelningen för kris- och konflikthantering på Sida och innehar även en 
doktorsexamen från SLU. 
 
 
Magnus Strömer, råvaruchef, Handelsbanken 
Magnus har jobbat med valutahandel och valutariskhantering i 22 år, både inom 
bank och inom industri. Han har arbetat ett par år på Saab och varit ansvarig för 
valuta och räntehandeln på Ericsson. Magnus har förutom Handelsbanken också 
arbetat på Chemical bank, Citibank i London, Gota Bank samt på Investor och 
hedgefonden Tanglin.   


