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Velkommen til en frem-
tid af kønsneutral 
shopping. Sådan skri-

ver det engelske stormagasin 
Selfridges på sin hjemmeside 
i forbindelse med præsentati-
onen af dets butikskoncept 
”Agender”, der blev lanceret 
sidste år. 

Oversat betyder agender 
”uden køn”, og i stormagasi-
nets designafdeling kan kun-
derne købe tøj og tilbehør, 
som ikke er målrettet et be-
stemt køn. ”He” (ham) og 
”She” (hende) er erstattet af 
et ”Me” (mig).

Den britiske designer Faye 
Toogood er repræsenteret 
med sin egen unisex-kollekti-
on og stod ved lanceringen i 
2015 for at indrette kønsneu-
trale shoppingområder, der 
hverken var henvendt til 
mænd eller kvinder.  

”Selvom vi i stigende grad 
bliver opmærksomme på, at 
køn ikke kun er binære 
(mand og kvinde), så bliver 
det meste tøj stadig markeds-
ført og målrettet enten mænd 
eller kvinder. Du behøver ba-
re at se på den klare overvægt 
af ’pink til piger’-mentalite-
ten i børnetøjsbutikkerne for 
at få en fornemmelse af, 
hvordan de overfladiske 
kønsroller bliver forstærket,” 
udtaler Faye Toogood i et in-
terview på Selfridges hjem-
meside.

Også tøjkæderne Zara og 
H&M har i løbet af året lance-
ret kollektioner, som ikke er 
målrettet et bestemt køn, og 
som i høj grad består af 
jeans, T-shirts og skjorter. 

Kønsneutrale kollektioner 
og neutrale shoppingområ-
der er blot begyndelsen på en 
markant tendens, der vil bre-
de sig i samfundet. Det vur-
derer fremtidsforsker hos Fu-
ture Navigator Mette Sillesen, 
som beskæftiger sig med 
”fremtidens seksualitet”. 

”I fremtiden vil vi ikke læn-
gere have samme opfattelse 
af køn som i dag. Der vil være 
mange flere, som eksperi-
menterer med deres eget køn 
og seksuelle orientering. Man 
kommer i langt højere grad til 
selv at definere sit køn. Så 
når Selfridges og andre aktø-
rer sætter fokus på fænome-
net, er de med til at bakke op 
om, at man frit skal have lov 
til at vælge sin identitet, og 
de er med til at gøre op med 
de gamle kønsroller. Der er 
ikke længere én korrekt mo-
del for, hvordan man skal le-
ve, eller hvordan man skal se 
ud.”

Det er ifølge Mette Sillesen 
en naturlig udvikling i en tid, 

hvor vi også på alle andre 
områder er blevet vant til at 
kunne vælge frit. At der i dag 
findes 37 forskellige familie-
former, er blot ét eksempel 
på den valgfrihed.

”Vi lever i en tid, hvor det 
at være selvdefinerende er 
meget centralt. Der er større 
åbenhed for at tænke ud af 
boksen og være rummelig. 
Og vi bliver ikke på samme 
måde som tidligere født til at 
være på en bestemt måde, 
bekende os til en bestemt re-
ligion – eller opføre os som et 
bestemt køn. Seksualitet og 
identitet bliver mere flyden-
de, og vi ser flere, der udlever 
forelskelse i både mænd og 
kvinder. Man stiller simpelt-
hen skarpt på personen frem 
for kønnet.” 

Også de teknologiske og vi-
denskabelige fremskridt spil-
ler ind på udviklingen mod 
større kønsfrihed, påpeger 
fremtidsforskeren: 

”I dag behøver vi ikke læn-
gere det modsatte køn for at 
formere os, og kønsskifte er 
muligt,” siger hun. 

Anna Wandel-Petersen 
definerer sig selv som 
”normkritisk aktivist” 

og har i en årrække arbejdet 
med homoseksuelle, bisek-
suelle og transkønnede – og-
så kaldet LGBT-personer – 
blandt andet i foreningen 
LGBT Danmark. Hun finder 
det positivt, at modeindustri-
en er med til at give plads til 
andet end den klassiske 
mand/kvinde-shoppingkul-
tur.

”Overordnet set er det en 
efterspørgsel, der bliver ind-
friet. Jeg tror egentlig, at de 
fleste mennesker kan have 
behov for et ikke-kønsspeci-
fikt rum at være æstetisk og 
dyrke mode i. Generelt mener 
jeg, der er momentum for et 
mere radikalt opgør mod 
kønsstereotyperne. For fak-
tum er, at der findes masser 
af mennesker, som ikke be-
finder sig godt med dem.”

Anna Wandel-Petersen 
nævner, at der netop blandt 
LGBT-personer er en højere 
dødelighed, blandt andet på 
grund af selvmord, end hos 
gennemsnitsbefolkningen. 
En årsag er manglen på    
genkendelse i det offentlige 
rum.

”De føler sig usynliggjort, 
fordi de ikke er spejlet i sam-
fundet og kulturen. De kan 
ikke identificere sig med de 
gængse kønsopdelinger, som 
også går igen i reklamer, mo-
de og kunst.”

Derfor er det en hjælp, når 
modeindustrien går foran 
med at anerkende, at der fin-
des flere måder at være men-

neske på. Men, påpeger Anna 
Wandel-Petersen, der har al-
tid været og vil altid være 
mennesker, der divergerer fra 
normerne, hvad angår køn. 
Uagtet om Selfridges tilbyder 
kønsneutral shopping eller 
ej. 

”På sin vis er det frygteligt, 
at deres accept blandt andre 
er afhængig af, at majoriteten 
ser dem. Så jeg sætter ikke 
min lid til, at modeindustrien 
på sigt kommer til at ændre 
de transkønnedes eller andre 
LGBT-personers liv, men det 
er fantastisk, at majoriteten i 
en periode hjælper minorite-
ten,” siger hun.   

Lektor og kønsforsker ved 
Roskilde Universitet 
Christian Groes mener, 

at de kønsneutrale kollektio-
ner og shoppingafdelinger 
kan ses som et skridt i kam-
pen for ligestilling, hvor in-
gen vil sættes i en bestemt 
kønsbås. 

Tøj og mode er dermed ble-
vet en del af en aktivistisk 
kamp. 

”Det er en måde at imøde-
komme den utilfredshed, der 
længe har været, med, at pi-
ger og kvinder skal gå med 
rødt, og drenge og mænd 
med blåt. I debatterne i medi-
erne er det over længere tid 

blevet diskuteret, hvad piger 
og drenge har på i børneha-
ve, og hvilke lege, de skal le-
ge. Mange er utilfredse med 
den måde, man sætter piger 
og drenge i bås på. Den sam-
me utilfredshed kan der være 
i forhold til voksne menne-
sker og deres valg af tøj.” 

Det er dog værd at huske 
på, at der gennem tiden har 
været en række eksempler 
på, at både mænd og kvinder 
har forsøgt at gøre op med 
kønsstereotyperne, når det 
kommer til tøj, påpeger Chri-
stian Groes:

”Så det, Selfridges, H&M og 
Zara gør, er ikke på den måde 

en revolution. Mange mænd 
og kvinder i dag går i tøj, der 
minder meget om hinandens. 
Stramme sorte bukser og 
skjorter, for eksempel. Der-
udover har der også været pe-
rioder, hvor mænd som en 
del af en subkultur har gået 
med makeup, eller hvor kvin-
der har gået i meget mandigt 
tøj. Så på en måde har det 
været der længe, det med at 
mænd og kvinder så at sige 
deler tøj.”  

Han tror heller ikke, at der 
er en generel samfundsinte-
resse for, at kønnene på sigt 
bliver neutraliserede. 

”Jeg tror ikke som sådan, at 

kønnene er under opbrud. 
Jeg tror stadig, at hovedpar-
ten er interesserede i de 
mandlige og kvindelige ud-
tryk både inden for mode, 
men også i forhold til, hvad 
man egentlig finder sig til ret-
te i. Det er så nedgroet i stør-
stedelen af befolkningen, at 
en forretnings opsætning af 
neutralt tøj ikke kommer til 
at ændre på det. Det handler 
jo ikke om, at vi alle skal væ-
re ens. Det handler om, at al-
le skal have lige muligheder. 
Det glemmer vi nogle gange, 
når vi diskuterer ligestilling.” 

    J

Kønsneutrale kollektioner er begyndelsen  
på en verden af flydende identitet
Tøj, make-up og smykker, som ikke er målrettet ét køn, vinder frem i modeverdenen. I fremtiden vil man i højere grad definere sit eget køn, mener fremtidsforsker 

0Stormagasinet Selfridges i London fører kønsneutrale 
(Agender) tøjkollektioner. Her kan mænd og kvinder købe 
tøj uden skelen til køn. – Foto: Selfridges Press Office. 

IRAN MED VIKTORS FARMOR

Direkte fl y fra København til Teheran t/r.
På 8 dages rundrejse samler vi brikker til en mosaik 
om en civilisation, der blev grundlagt for mere end 
6.000 år siden. Med Shiraz, Isfahan og Persepolis 
– og sightseeing i hovedstaden Teheran. 
Max 20 deltagere.
8 dage • 12.700 kr • afrejse: 5. marts • 9. marts 
23. april • 27. april • 24. september • 1. oktober

Direkte fl y fra København til Teheran t/r.
15 dage med Irans mange facetter. Rejsen er 1 dag 
 længere end vores klassiske rundrejse. Med Teheran, 
Shiraz, Isfahan, Persepolis, Yazd og Kashan, og en 
 hyggelig landsby med snævre gyder. 
Max 20 deltagere.
15 dage • 18.900 kr • afrejse: 5. marts • 2. april • 9. april 
16. april • 10. september •  15. oktober • 22. oktober

1 UGE I IRAN 2 UGER I IRAN

Gyldne og tyrkisblå kupler. Emam-
pladsen i Isfahan. Moskeer og paladser. 
På en rejse i Iran oplever man verdens 
smukkeste eksempler på islamisk arki-
tektur. 

Der er orientalske bazarer, tæppe-
handlerne kappes om at give gode 
tilbud på de håndknyttede tæpper og 
 krydderibazarerne dominerer med 
deres stærke eksotiske dufte. 

For de fleste gæster er Iran en “øjen-
åbner”, og man oplever, at nogle af de 
 fordomme, man måske har om landet, 
bliver afkræftet. Vi mødes af en gæstfri 
befolkning. 

Iran er et sikkert land at rejse i, og 
 iranerne vil gerne vise os deres land. 

Viktors Farmor har Danmarks største 
og mest alsidige program i Iran. Siden 
1996.

IRAN rundrejse
På denne udvidede rundrejse besøges samme 
byer og steder i Teheran, Isfahan og Shiraz, 
som på de korte Iranrejser. Derudover kom-
mer vi til byerne Nain og Yazd. Yazd er centrum 
for zarathustrierne (den pre-islamiske ild-
religion), Yazd ligger på randen ørkenen og vi 
ser deres berømte ildtempel.Max 20 deltagere.
14 dage • 17.900 kr • afrejse: 6. marts • 3. april
10. april • 16. april • 19. april • 30. april • 11. sept

Imponerende Persepolis vidner om landets 
storhedstid. Moskéer, paladser, broer og pladser
i idylliske Isfahan. Møde med befolkningen og 
 spændende oplevelser i de mange bazarer; hånd-
trykte tekstiler, krydderier, lertøj, smykker og ikke 
mindst persiske tæpper. Max 20 deltagere.
9 dage • fra 13.400 kr • afrejse: 6. marts • 8. marts 
9. april • 10. april • 23. april • 24. apil • 27. april

IRANS højdepunkter 

Rundrejser med dansk rejseleder
Små grupper: Max 12 til 20 deltagere
86 22 71 81 · www.viktorsfarmor.dk JUBILÆUM
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WWI dag behøver 
vi ikke længere det 
modsatte køn for at 
formere os, og køns-
skifte er muligt.

METTE SILLESEN, 
FREMTIDSFORSKER


