
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING 

 

Axalta och Mercedes-Benz Sverige utser vinnarna av TechStar 

2021 
Tre vinnare har korats till det prestigefyllda svenska stipendiet som delas ut i samarbete mellan 

Axalta, Car-O-Liner och Mercedes-Benz i Sverige. 

 

29 oktober 2021 – Axalta, en ledande global leverantör av våtlacker och pulverfärger, 

har tillsammans med Car-O-Liner och Mercedes-Benz i Sverige korat vinnarna av 2021 

års upplaga av TechStar. TechStar är ett stipendium som varje år delas ut inom tre olika 

verkstadskategorier till cirka 30 gymnasieelever runt om i Sverige och representanter 

från Axalta deltar i utnämningen av vinnarna i kategorin lackering. Stipendiets syfte är 

att göra branschen mer attraktiv och uppmuntra studenter som är på väg ut i arbetslivet 

till att söka sig vidare och utvecklas inom verkstadsyrket. Vinnarna belönas med en unik 

trofé, tre dagar med specialutbildning inom deras yrkesområde samt en tre-dagars resa 

till Mercedes-Benz hemstad, Stuttgart.  

 

Årets stipendiater inom kategorin lackering är tre ambitiösa och nyutexaminerade 

gymnasieelever som har fått spendera tre intensiva men roliga dagar på Axalta Refinish 

Academy Nordic strax utanför Göteborg. Gustav Weber, Amanda Fredriksson och 

Linnea Rydörn har precis gått ut fordonsgymnasiet och har under deras 

utbildningsdagar fått lära sig om allt ifrån hur Axaltas patenterade lågenergiprodukter 

används på bästa sätt, till applicering av silvermetallic och infärgad klarlack. De har 

även fått lära sig om Axaltas digitala kulörmatchningsverktyg: hur en spektrofotometer 

används på bästa sätt och hur olika digitala system nyttjas för att skapa en smartare 

arbetsprocess som hjälper verkstäder att uppnå mer framgångsrika resultat med 

förbättrad lönsamhet och total kundnöjdhet.  

 

I en bransch som historiskt sett har varit starkt mansdominerad så vänder nu sakta 

trenden mot en mer jämlik könsuppdelning. Amanda och Linnea, som har studerat 

fordonsprogrammet fast på olika orter: Edströmska Gymnasiet i Västerås samt Fredrika 

Bremer gymnasiet i Haninge, var båda två en av väldigt få tjejer i deras 

gymnasieklasser men hävdar att detta inte avskräcker från en framtida karriär inom 

branschen utan snarare sporrar dem att göra ett ännu bättre jobb. Amanda förklarar: “I 

min släkt finns det många som arbetar i motorbranschen och jag har växt upp i den 

  

Axalta Coating Systems GmbH 
Uferstrasse 90 
4057 Basel 
Switzerland 
axalta.com 

Mediekontakt 

Nina Bressler 

Indaba 
D +44 207 692 4964 
nina@weareindaba.com 



   
 

 

miljön så för mig var det ett naturligt steg att ta,” och fortsätter: “Bilar och motorer har 

alltid funnits runt omkring mig och jag ser en spännande framtid inom yrket. Det finns 

många möjligheter att utvecklas i olika intressanta riktningar; kanske bli säljare eller 

tekniker på en lackfabrik så småningom.” Linnea växte upp med samma stora 

fascination för bilar kombinerat med ett starkt konstintresse. “Jag funderade på att bli 

tatuerare men insåg att billackeringsyrket utgör ett perfekt sätt att få utlopp för mitt 

konstnärliga intresse i ett stabilt yrke samtidigt som man befinner sig i en spännande 

arbetsmiljö. Intresset för konst finns kvar och är fortfarande något som jag spenderar 

mycket av min fritid på,” säger hon.  

 

Deras dagar på Axalta Refinish Academy Nordic har varit givande och de har fått lära 

sig mycket om Axaltas beprövade lacksystem och produkter som levereras genom de 

globala refinish premiumlackvarumärkena Cromax, Spies Hecker och Standox, samt hur 

en verkstad fungerar och hur arbetsdagarna ser ut. Till hösten bär det av till Stuttgart, 

Mercedes-Benz hemstad och biltillverkningens hjärta, där de tre vinnarna kommer få 

lära sig mer om lackeringskonsten från Europas främsta experter. Lars Kronvall, OEM 

Key account Manager på Axalta Refinish Nordic, framhäver betydelsen av priset för 

både branschen och för pristagarna: “Vi är stolta över att få presentera vinnarna och 

över att få medverka i utvecklingen av framtidens billackerare. Vårt främsta mål är att 

fler ska få upp ögonen för verkstadsbranschen och se det som ett attraktivt yrkesval där 

man kan växa på flera olika sätt inom flera olika yrkesområden. Vi vill framhäva att det 

finns ett rikt urval med möjligheter och vi tror att TechStar är ett utmärkt sätt att 

demonstrera detta på.” Alla tre vinnare har fått jobb på olika verkstäder efter gymnasiet 

och ser fram emot en spännande och utvecklande framtid i billackeringsbranschen.  

 

Mer information om Axalta Refinish Europe finns på www.refinish.axalta.eu och för mer 

information om stipendiet Techstar och hur man ansöker, besök www.mercedes-

benz.se/techstar. 

 

 

Om Axalta Refinish 
Axalta Refinish – som är en del av Axalta, en global ledare inom lackeringsindustrin – är en 
värdefull, pålitlig global lackreparationspartner för våra kunder, som förväntar sig bästa kvalitet. 
Vi gör att de kan lita på våra snabba, effektiva, högkvalitativa tekniska lackeringslösningar och 
integrerade digitala verksamhetsprocesser, vilka gör hela lackreparationen snabbare, enklare 
och mer lönsam. Med mer än 150 års erfarenhet av lackeringsindustrin, innebär vårt 
engagemang för innovation och vår ständigt förbättrade teknik att vi erbjuder våra kunder ett 
obegränsat kulörutbud för perfekt kulörmatchning. Och viktigast av allt: vi arbetar ständigt med 
att förutse våra kunders behov, så att de kan hantera de utmaningar de ställs inför varje dag. Vi 
har en imponerande portfölj av varumärken för alla verkstadsbehov och för alla 
marknadssegment. För mer information, besök refinish.axalta.eu och följ oss på LinkedIn.  

 

Om Axalta  
Axalta är en global ledare inom lackeringsindustrin som förser sina kunder med innovativa, 
färgstarka, vackra och hållbara lackeringslösningar. Från lätta fordon, nyttofordon och 
reparationslacker till elektriska motorer, byggnadsfasader och andra industriella tillämpningar är 
våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och förhöja hållbarheten. 
Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin så fortsätter Axaltas globala arbetsstyrka att hitta 
sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag med de allra bästa 
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lackerna, appliceringssystemen och teknologin. För mer information besök axalta.se och följ oss 
på @Axalta på Twitter. 
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