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Daddy Issues och Rosa rummet – om sexualitet och 
kärlek och om tabun och normer 
 

Tisdagen 11 april gästar Rebecka Pershagen Luleå och Norrbottensteatern med sin provokativa 

monolog Daddy Issues. Föreställningen handlar om en socialt förbjuden attraktion - att unga kvinnor 

attraheras av och/eller har sexuella relationer med äldre män. Daddy Issues används som en 

nedsättande term för att beskriva beteendet hos dessa unga kvinnor.  

Daddy Issues har spelats för utsålda runtom i Sverige på bl.a. Stockholm Fringe Festival, Fria Teatern 

(Stockholm), Stockholm Pride, 4:e Teatern (Västerås) och Gothenburg Fringe Festival där 

föreställningen tilldelades Most Provocative Award vid Gothenburg Fringe Awards 2016. Förutom 

Luleå gästar föreställningen under våren 2017 även Husets Teater i Köpenhamn under festivalen 

USET: WOMEN’S DAY samt London och festivalen Wandsworth Fringe Festival.  

Rebecka har sedan premiären 2015 talat flertalet gånger i Sveriges Radio om normer inom relationer, 

fördomar och sina egna erfarenheter med anledning av pjäsen, som även helabonnerades av 

Sveriges ledande forum inom BDSMF i Stockholm i mars 2017.  

- Framgångarna för denna föreställning är en indikation på att ämnen som åldersskillnader i 

kärleksrelationer och gestaltningar av starka, unga, kvinnliga sexuella protagonister är 

normbrytande och tabu, säger Rebecka Pershagen.  

Efter kvällsföreställningen av Daddy Issues presenterar Norrbottensteatern Eftersnack: Rosa 

Rummet där Rebecka Pershagen, genus- och organisationsforskaren Kristina Johansson från LTU, 

Elisabeth Lax samt fler tillkommande paneldeltagare samtalar med publiken om sexualitet, om 

huruvida man verkligen får älska vem man vill, om tabun och normer ur ett genusperspektiv.  

FAKTA: Daddy Issues ges som soppteaterföreställning 11 april kl 12 och sedan som 
kvällsföreställning kl 19- ca 19.45. Rosa Rummet pågår ca 20-20.45. 
Rosa rummet är gratis men till föreställningen säljs biljetter.  

 
 
 
OM REBECKA PERSHAGEN 
Rebecka Pershagen är utbildad vid Teaterhögskolan i Göteborg 2007-2010, och är verksam som 
skådespelare, dramatiker, sångerska och performanceartist. Bland tidigare verk kan nämnas monologen 
Alice Rebecka Teresia (2009), boken Vesper (2013), performanceverket The First and Last Dance 
(Audience Choice Award - Stockholm Fringe Festival 2014), och mobilappen Tempus Fugit (Stockholms 
stads Innovationsstipendium 2014). För Tempus Fugit har hon skrivit och medproducerat audioverk i bl.a. 
Berlin, Pyongyang, Torhavn (Färöarna) London och Edinburgh. Hon är även aktiv som drag queen och DJ, 
då känd som Bex De La Kex. 

 


