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AV ISABEL JÄRNSTRÖM  FOTO IBL

I en tid när träningsschemat är en starkare  
livsstilsmarkör än märket på handväskan, hjälper  
athleisure beauty både workaholics och sportiga  

kvinnor att hitta rätt smink. 
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D
et räcker med att ta en titt i modebutikerna eller på gatan 
mitt i city för att notera den sportiga trenden. En kavaj med 
precisa snitt och fint strukna kostymbyxor som kombineras 
med sneakers, tidigare ansett som ett faux-pas bland fashi-
onistor, är nu helrätt. Till och med en klassisk udda kombi-
nation som yogabyxor med höga klackar anses modemässig. 
Fitnessbranschen sätter sin prägel på våra klädesplagg och 
uppfyller behovet att klä oss lika stilrent som funktionellt. 
Det var bara en tidsfråga innan skönhetsbranschen hakade 
på och hittade en väg som ledde in till smink- och hudvårds-
landskapet. 

En studie av amerikanska analytikerfirman The NDP 
Group, som pågick under 2017–2018, visade en stor ökning 
av produktförsäljningen av makeup- och hårprodukter som 
hålls på plats och fräschar upp. Det gällde då bland annat 
ansiktsprimers (+16 %), vattenfast mascara (+16 %) och 
torrschampo (+66 %). Ökningen av försäljningen visar ett 
växande intresse för smink som sitter kvar länge på ansiktet. 
Det har förstås skönhetsföretagen upptäckt och lanserar nu 
smink och hudvård som marknadsförs med orden ”sport” 
och ”fitness”. 

”Den atletiska trenden influeras av den aktiva livsstilen vi 
lever idag”, säger Amanda Berg, International PR Mana-
ger på IsaDora. ”Konsumenten önskar sig högpresterande 
makeup som sitter från morgon till kväll, från det att vi läm-
nar barnen i skolan till efter kvällens gympass.”

PRECIS SOM ATHLEISURE wear är athleisure beauty ett kon-
cept som ska passa vår hektiska livsstil samtidigt som det är 
funktionellt och håller oss snygga. Sminket ska hålla sig lika 
fräscht under dagen som vi vill att de noggrant strukna byx-
orna ska göra, både vi och vårt ansikte ska vara välklädda 
när vi rusar mellan jobb och möten och träningspass och 
kaffedejter. Sminket måste alltså vara smidigt förpackat och 
enkelt att ha med sig på språng. Detta har skönhetsföretagen 
så klart tagit i beaktande. Förpackningarna är nätta och små, 
har smidig applikator och är inte gjorda av glas.

”Trenden syns inom förpackningsdesignen, de har sett till 
att vi kan ha med oss praktiska on the go-produkter i gymväs-
kan utan att de läcker eller går sönder”, säger Amanda Berg. 
Lovisa Hedlund, Concept Assistant på hudvårdsbutiken 
Skincity, ser tydligt samma trend. 

”Den atletiska 
trenden influeras av 
den aktiva livsstilen 
vi lever idag. Konsu-
menten önskar sig hög-
presterande makeup 
som sitter från morgon 
till kväll”

Biotherm Skin Fitness Oxygen Body Cleansing Foam,  
125 kr/200 ml. Ljuvligt rengöringsskum som tar bort smuts  
och svett efter träning. Doftar ljuvligt, räcker länge. 
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”Lika mycket som våra kunder vill ha en flerstegs-
rutin och jobba med layering, vill de parallellt ha 
multifunktionella produkter”, säger hon. ”De 
söker smidiga produkter som har flera använd-
ningsområden och är enkla att ha med sig i gym-
väskan.”

DE SENASTE ÅREN har vi blivit mer medvetna. 
Om alltifrån vad vi stoppar i oss till vilka krämer 
vi smörjer oss med. Framför allt är det viktigt att 
vi bär de trendigaste sportkläderna, att vi gör en 
svensk klassiker och att vi äter grönkål, jackfrukt 
och alger. Rochelle Rae, grundare av Rae Cosme-
tics, lanserade sin kollektion av högpresterande 
makeup redan 2005, långt innan de flesta ens hört 
talas om superfoods. 

”Den aktiva livsstilskulturen har förändrats. Att 
dra till gymmet eller yogapasset handlar idag om 
mycket mer än träning, det är en social aktivitet”, 
säger hon. ”Du går inte till gymmet för att träna 
tyst för dig själv och sedan åka hem. Du träffar 
dina vänner där eller träffar kanske till och med en 
potentiell dejt. Idag träffar du nästan fler människor 
på gymmet än vad du gör på nattklubben eller i 
butiken, så naturligtvis vill du se bra ut. Vilket också 
är en av orsakerna till att vi tränar.” 

Varför många överhuvudtaget vill svettas i smink 
är så enkelt och så klyschigt som det låter: fåfänga. 
Många aktiva kvinnor vill kunna träna och vara sitt 

”Sminket måste 
alltså vara smi-
digt förpackat och 
enkelt att ha med 
sig på språng”

OM  
ATHLEISURE  
BEAUTY
Begreppet är lånat från 
athleisure wear.

Riktar sig mot dig som 
har en aktiv livsstil.

Marknadsförs med 
benämningarna 
active, fit, fitness eller 
sport.

Är sweat proof och 
vattenfast.

Kan också vara  
kosmetika som ska 
användas efter träning.

Smidiga förpackning 
som passar i gym- 
väskan och inte läcker.

mest attraktiva jag samtidigt och för många inklu-
derar det makeup. Det finns en stor efterfrågan på 
skönhetsprodukter som får bäraren att känna sig 
vacker och som inte rinner bort under HIIT-passet.

”Vare sig du är affärskvinna, mamma eller atlet 
så har du fullt upp. Och svettas! Antingen på jobbet, 
gymmet eller från att springa efter barnen. Athlei-
sure beauty ger oss möjlighet att både se bra ut och 
må bra när vi gör allt detta”, säger Rae. 

ALLA SVETTAS VI av olika orsaker. Svettande är 
en naturlig process som reglerar kroppstempera-
turen. Speciellt när vi utövar crossfit, lyfter tungt 
eller gör andra fysiska aktiviteter som får oss att 
bli starka och orka mer. Men att träna i smink och 

Murad MattEffect Blotting Perfector, 400 kr. Kompakt foundation  
för gymväskan. Ska absorbera överskottstalg och fräscha upp  
makeupen efter gympasset och före kaffedejten.

få hudutslag är det som – i en mer bildlig bety-
delse – får hudvårdsälskare att svettas lite extra. 
Anne Wetter, hudläkare vid Diagnostiskt Cen-
trum Hud, är starkt emot användning av smink 
vid fysisk aktivitet. Vare sig du väljer att använda 
smink till gymmet eller inte så kan du inte undvika 
att svettas. 

”Smink har en tilltäppande effekt som gör att 
slaggämnena som ska rensas ut blir inkapslade i 
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huden”, säger hon. ”Hudens rengöringsprocess sker genom 
svettning. Porerna öppnar sig för att rensa ut bakterier. 
Använder vi tjocka lager med smink och tjocka krämer för-
hindras reningsprocessen och då blir huden inte heller ren. Vi 
kan till och med få olika hudutslag.”

Trots att athleisure beauty-produkter består av lätta 
konsistenser som ska låta huden andas, bildar produkterna 
en barriär på huden som hindrar huden från att sköta den 
reningsprocess som svettning innebär. Wetter påpekar hur 
viktigt det är att ta bort allt smink före träning. Väljer du att 
träna i smink rekommenderar hon att du rengör huden med 
rengöringsservetter med syror direkt efter träning. Det mini-
merar risken att få hudutslag samt tar bort den smuts som satt 
sig på huden. En djuprengörande ansiktsmask eller produkt 
med salicylsyra är andra bra alternativ för att rensa huden 
från smuts. Det är en ännu bättre idé att under träningen 
välja produkter som inte kommer i kontakt med huden, som 
vattenfast mascara eller läppglans, om du känner behov av 
att vara piffad med smink. 

”Det är egentligen inget nytt”, säger Wetter om utbudet av 
sminkprodukter för den som är aktiv. ”Mycket sådant smink 
finns redan, som vattenfast mascara eller mineralsmink. Ath-
leisure beauty är en businessaspekt. Det är bara ett sätt att 
marknadsföra något som redan finns.”

På de athleisure beauty-produkter som marknadsförs, står 
det att de är lätta i konsistensen och att de inte täpper till 
porer. Produkterna är olje-, parfym- och parabenfria, samt 
vattenfasta och sweat proof. Dessa produkter finns redan i 
butikshyllorna men utan att marknadsföras med orden sport, 

”Athleisure  
beauty är en  
businessaspekt. 
Det är bara ett 
sätt att mark-
nadsföra något 
som redan finns”
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active och fit. Det här är alltså närmast ett fall av Kejsarens 
nya smink. Sarirah Hamid, grundare av analytikerfirman 
Pretty Analytics, instämmer och menar också att varumärken 
ser en möjlighet att göra affärer. 

”Hälsobranschen växer stadigt. Med mer fokus på hälsa, 
träning och välmående har varumärken tagit tillfället i akt att 
marknadsföra produkter anpassade för gymväskan”, säger hon. 

Enligt analysföretaget Statista ökade hälso- och tränings-
marknadens värde i England från 22,6 miljarder euro 2013 till 
26 miljarder euro 2018. Med ökat intresse för kost, välmående 
och hälsa förväntas marknaden att fortsätta växa både där och 
i Sverige. Detta trots att Sverige redan är det europeiska land 
där störst del av befolkningen är gymmedlemmar. 21,4 procent 
av oss har ett gymkort – att jämföra med 20,9 procent av norr-
männen, 18,3 procent av danskarna och 17 procent av hollän-
darna. Klart att alla dessa vältränade män och kvinnor behöver 
tillhörande kosmetika! Onlinebutiker som Sephora och Cult 
Beauty har varit snabba med att ta en del av kakan genom att 
marknadsföra produkter under så kallad gym beauty-linjer. 
Där erbjuder sajterna makeup setting sprays, ansiktsmasker du 
kan använda i duschen och produkter i reseförpackning. Ja, 
till och med yogamattor och kosttillskott, samt magnesium på 
sprejflaska och kylande gel för att lindra träningsvärk.

”Ny statistik visar 
ett stigande intresse 
för hudvårdspro-
dukter efter träning. 
Alltfler intresserar 
sig för hur de kan ta 
hand om hyn efter 
ett svettigt pass”

CliniqueFIT Post-Workout Neutralizing Face 
Powder, 189 kr. Puder som ska dämpa rodnad 
efter fysisk aktivitet. 

Origins Modern Friction 
Cleansing Stick, 290 kr/45 g. 
Rengöringsstift förväntas snart 
ingå i athleisure beauty. 

Sensai Face Fresh Paper,  
125 kr/100 st. Tunna blotting 

papers gjorda av japanskt 
linnepapper. Ska skonsamt 

absorbera överskottstalg utan att 
rubba makeupen. Ryms  

bra i träningsväskan. 

FÖR HUDVÅRDSFANTASTER SOM dubbelrengör ansiktet 
och preppar huden med SPF innan de drar på sig löparskorna 
finns lyckligtvis andra alternativ än smink. 

”Athleisure beauty-fenomenet sträcker sig bortom sweat 
proof-makeup”, säger Sarirah Hamid. “Ny statistik visar ett 
stigande intresse för hudvårdsprodukter efter träning. Allt 
fler intresserar sig för hur de kan ta hand om hyn efter ett 
svettigt pass.” 

I Pretty Analytics trendrapport om athleisure beauty under-
sökte företaget diskussioner kring trenden på internet. Från 
mars 2017 till mars 2018 var sweat proof makeup mest omta-
lat. Andra produkter som konsumenterna pratade om var post 
workout-produkter, det vill säga produkter som vårdar huden 
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Living Proof Perfect 
Hair Day In-Shower 
Styler, 249 kr/ 
148 ml. Styla håret 
redan i duschen och 
spar tid! In-Shower 
Styler minskar friss 
och definierar lockar.

Eyeko London Yoga 
Waterproof Mascara, 

229 kr/8 ml. Vatten-
fast mascara som ska 

sitta genom ett helt 
yogapass. 

Elemis Muscle 
Active Body Oil, 
535 kr/100 ml. 
Kroppsolja för 
nedre rygg, 
mage, stuss och 
lår. Extrakt av hav-
torn, havsfänkål 
och rosmarinolja 
ska stimulera och 
lugna dessa om-
råden. Ej lämplig 
för gravida och 
ammande. 

Urban Decay 
Meltdown Makeup 
Remover Cleansing 
Oil Stick, 245 kr/45 
gram. Tar bort även 
vattenfast makeup 
så passar dig som 
vill vara sminkad 
under passet.

Maria Åkerberg 
Recovery Sport Set, 

499 kr. Massageolja 
(125 ml) ska mjuka 
upp stela muskler. 

Kroppslotion (250 ml) 
smörjs in på ömma 

muskler för att lindra 
smärta efter träning. 

efter träning. Det finns redan ett utbud av dessa som inte tar 
upp alltför mycket plats i väskan, exempelvis blotting papers 
som innehåller vitamin C och E, samt stick cleansers, ansikts-
rengöring i ett stift, som först slog igenom i Sydkorea. Hamid 
menar att det bara är en tidsfråga innan dessa också marknads-
förs som athleisure beauty.

”Trender som påverkas av globala förändringar brukar 
växa och hålla i sig längre”, säger Hamid. 

Trots att athleisure beauty är en nischmarknad menar hon 
att framtiden för trenden är ljus. Enligt företagets studie efter-
frågar konsumenter produkter som passar olika sorters trä-
ning. Skidåkare vill ha produkter som tål kyla. Simmare vill ha 
produkter som vårdar hud och hår efter en simtur i klor. Och 
balettdansöser vill ha hårvårdsprodukter efter att ha haft håret 
i en stram knut under dansträningen.

I slutänden är ”träningssmink” en fråga om våra livsstilval, 
precis som kost. Hudvårdsnördar går igenom en trestegsrutin 
innan de tar sin plats på yogamattan. Andra aktiva kvinnor 
nöjer sig med att borsta fransarna ett varv med vattenfast 
mascara och applicera lite läppfärg, medan makeupfantas-
terna väljer att bära en foundation som ”andas” och låter 
den sitta ända från morgonkaffet fram till kvällens julfest med 
jobbet. Och det viktigaste för dem är att sminket håller sig 
lika snygga genom hela dagen på samma sätt som de strukna 
kostymbyxorna. D

Kiehl’s Cross-Terrain  
24-Hour Strong Dry Stick, 
195 kr/75 ml. Anti- 
perspirant deostick,  
testat av äventyrare.

Ole Henriksen Stay 
Balanced Oil Control  
Cleansing Cloths, 165 kr/ 
30 st. Rengöringsser-
vetter med glykol- och 
AHA-syra som tar bort 
smuts, orenheter och 
överskottstalg, samt mot-
verkar tilltäppta porer.


