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Sammanfattning 
Brian Wernicke arbetar med utveckling av produkter och produktionsprocesser huvudsakligen i industrin 

och utbildning av dessa processer. Brian är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning 

produktionsteknik och -ekonomi. Hans praktiska bakgrund ligger i trä- och fordonsindustrin med fokus 

på planering på huvud- och produktionsnivå samt ledning av utvecklingsprojekt. Brian är teknologi 

doktor inom Byggproduktion och teknik med inriktning mot produktionsflöden som tar hänsyn till 

människor i systemen. 

Kompetensområden 
Projektledning  

Produkt-och processutveckling  

Förändringsledning  

Affärssystem  

Ledningssystem 

Huvudplanering 

Produktionsplanering 

Lean Production  

Processkartläggning 

Utbildning 

Urval av tidigare uppdrag 
2021 | Lindbäcks Bygg AB – Förbättringsprojekt ”Optimal volym” 
Huvudansvar för förbätttringsprojektet som innefattar produktflödet från leverantörer av nyckelkomponter 
vidare till vägglina, montering (fabrik och byggplats) och komplettering på byggplasten inför slutbesiktningen. 
Syftet med projektet är säkring av kundens kvalitetskrav till minimala kostnader för inköp, produktion och 
eftermarknad ur ett totalkostnadsperspektiv. 

2021 | Lapplands Lärcentra – Projektledning och ledarskap med byggfokus (35 yhp) 
Kursen genomförs på distans. I uppdraget ingår uppdatering av lektionsmaterial utifrån tidigare kurser 
kompetterad med aktuella krav från Lapplands Lärcentra för deltagarnas optimala lärande kring kunskaper i 
projektledning, projektstyrning samt ledarskap med inriktning mot byggbranschen. 

Anställningar 
2015–2020 | Luleå Tekniska Universitet	
Universitetslärare på 20% med ansvar för undervisning och handledning av examensarbeten inom 
utbildningar Civilingenjör Arkitektur, Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad och Samhällsbyggnad. 

2011–2015 | Utvecklingsingenjör/ Projektledare, AB Gustaf Kähr 
Projektledare och projektmedarbetare för produkt- och processutveckling. Projekten omfattade förbättring av 
befinliga produkter och processer samt utveckling och lansering av nya produkter inom trägolvsortimentet. 
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2005–2011 | Huvudplanerare och planerare, AB Gustaf Kähr 
Arbetet innefattade planering, daglig stryning och uppföljning av tillverkning och anskaffning av trägolv som 
huvudplanerare (mer långsikgtig planering) och planerare (mer kortsiktigt planering). Under uppdatering av 
affärssystemet ansvarade jag för planering som en av företagets sex nyckelområden i det 
verksamhetsprojektet. 

2004–2005 | Planerare, Habia Teknofluor AB 
Produktionsplanering av tillverkning för rörapplikationer i teflonmaterial för fordons-, energi- och 
livsmedelsindustri. 

2003–2004 | Projektledare, Universität Rostock (Tyskland) 
Projektledare för forskningsprojekt i mekanisk fogningsteknik. 

2001–2002 | Praktikant i produktionsstyrning, Robert BOSCH GmbH (Tyskland) 
Stöd till produktionsledning inom tillverkning av insprutningssystem för fordonsindustrin. 

Utbildningar 
2015–2020 | Luleå Tekniska Universitet  
Doktorandstudier inom ”Träbyggnad” samt ”Byggproduktion och teknik”. Avhandling: ”Flow, flyt eller flöde och 
dess mångfald i produktionsförbättringar inom husbyggnad” 

1996–2002 | Universität Rostock (Tyskland) 
Civilingenjörsutbildning Industriell ekonomi med inriktning produktionsteknik och – ekonomi. 

1998–1999 | Luleå Tekniska Universitet 
Utbytesprogram Erasmus/Sokrates. Kurser: Industrial Design, Computer Aided Design, Modelling and 
Presentation Technique, Svenska. 

1993–1995 | Ahorn-gymnasium Rostock (Tyskland) 
Naturvetenskapligt program. 

Språk 
Engelska Flytande 

Svenska  Flytande  
Tyska  Modersmål 


