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Jag är född och uppvuxen i Lainio, Tornedalen. Är mor till två vuxna döttrar. Människors välmående har en central 
plats i mitt liv. Genom min konst vill jag förmedla det positiva i livet, och att med olika tekniker ge stöd till självläkning.  

Efter att ha varit med i yrkeskarusellen ville jag ”jorda” mig och sökte mig tillbaka till mina rötter i Lainio. Jag startade 
mitt företag 2007 och förutom min konst, hantverk, erbjuder jag friskvård med behandlingar, kurser och coaching. 
Kärleken förde mig till Umeå och 2017 flyttade jag med mitt företag hit och nu i år har jag börjat med friskvård på 
Måbrakällan, Kungsgatan 42. 

Jag har alltid älskat att måla, teckna och skapa i olika material och redan som 12 åring vann jag en teckningstävling. 
Målandet har funnits under hela mitt yrkesliv. Olika material får färg och form. Starka färger, kontraster 
och Tornedalens kultur präglar många av mina verk. Jag har varit bosatt och yrkesverksam i Österrike, dit jag flyttade 
1981. Sedan 2007 bor och arbetar jag i Sverige igen men har under tre års tid vistats halva året i Österrike. 

Jag började ställa ut min konst i Tyrolen, Österrike 1992, sedan har utställningar följt i Salzburg, Wien, Strassburg 
Frankrike, Nuernberg och Mannheim i Tyskland. I min hemby Lainio, Tornedalen, har jag en ateljé och 2011 öppnade 
jag ett sommargalleri, där ställer jag ut mina alster men även andra konstnärers verk. Jag var även medlem i 
konstkollektivet Studio31 i Luleå, 2010 – 2013, där jag även ställde ut. Har haft utställningar i Kiruna och i Stockholm. 
Umeå. 

Jag har jobbat 25 år inom det sociala i Österrike. Parallellt har jag arbetat med mitt skapande och senare även med 
healingen. Mitt första jobb 1982, (flyttade 1981 till Österrike), var en projektledning, första boendena i Österrike för 
unga människor med funktionshinder enligt svenska 5 stegsmodellen. Efter det arbetade jag som VD för ett 
kvinnoprojekt och tog även projektledningen när det skulle förnyas. År 2000 flyttade jag till Wien. Där arbetade jag 
först med 50+ människor, som pga utbrändhet behövde stöd för att komma ut i yrkeslivet. All fritid ägnade jag åt 
konst och kultur, jag stödde även andra kulturarbetare, musiker, skådespelare och konstnärer med PR och 
marknadsföring. Jag hade en idé om ett projekt för ungdomar med funktionshinder och skrev ett koncept som gick 
igenom, och jag kunde starta detta projekt 2003, ”Jobmania”, som fortfarande existerar och har en förmedlingskvot 
på 80%.  

Healing är ett naturligt inslag i mitt liv, och redan som barn upplevde jag “kloka gummor och gubbar”. Mina egna 
upplevelser började i 7 års-åldern, men först 1992 tog jag mitt kall på allvar och började lära mig olika healing 
tekniker. Jag det är viktigt att förmedla att healing ersätter inga medicinska behandlingar hos läkare eller annan 
sjukvårdspersonal och botar inga sjukdomar. Däremot kan den stärka mottagarens kropp i dess eget arbete för att 

hålla kroppen i god form och vid god hälsa, och vara ett stöd vid andra medicinska behandlingar. 

 Utbildningar i kort: 

• Fritidspedagog 

• Klassisk massage 

• Fotmassage 

• Reikimaster 

• Pranahealing 

• EQ-painting 

• Vårdbiträde/basmedicin 

• Handels- och kontorsutbildning 

• PR, marknadsföring, E-commerce 

• Div kurser inom det sociala, konst och healing 

Art Energie, Britta F Johansson 
bfj@artenergie.com 
www.artenergie.com 
Innehar F-skatt 
Certfierad healingterapeut Medlem i ActiWay friskvård för företag 
 
Behandlingar, coaching/handledning och kurser:  

Måbrakällan, Kungsgatan 42, 903 25 Umeå. 
Även i Lainio, Kiruna Kommun 
Innsbruck och Wien, Österrike 
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