
Kappen din er skitten Sophie Elise  
 
 
Kjære Sophie Elise, du har blitt omtalt som Norges farligste influenser, men 
også blitt kalt folkets favoritt. Du blir kalt selvmotsigende, manipulerende og 
en helt, et godt forbilde. Men er du egentlig så helt som folk skal ha det til?  
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Virker som en helt  
Det er 2019, og uansett hva en gjør som en offentlig 
person vil noen finne noe å skryte av, eller å kritisere. 
Sophie Elise ligger øverst på topplisten på blogg.no, 
med rundt 37 000 daglige lesere. Dette er et stort 
ansvar, et ansvar du til tider, ikke tar like seriøst. Når en 
har et slikt privilegium som du har kan man vende og 
tviste på dette akkurat som man vil, man kan få 
plattformen sin til å virkelig ha en positiv påvirkning på 
andre. Du har muligheten til å gjøre en forandring, 
være noens forbilde, være en hel generasjons helt. 
Ingen blogger ha fått så mye skryt og så mye hat på 
samme tid, som deg. Derimot blir du stadig kritisert for 
dine innlegg, du blir kalt dobbeltmoralsk og selvmotsigende, jeg har lest meg litt 
opp på hvor disse utsagnene kommer fra. Det er veldig mye bra som blir skrevet i 
bloggen din, du skriver mye om miljøet, dyrenes rettigheter, dine moralske 
ståsteder, og du virker rett og slett som verden beste forbilde. Det virker som du 
står for alt som er riktig, du bryr deg mye mer om andre enn deg selv. Du virker 
som en helt. 
 
Grønn kappe 
Bloggen din handler 90% om utseendet, men det kommer innlegg om miljøet og 
hva du er villig til å gjøre for miljøet, i ny og ne. Du spiser ikke kjøtt og du snakker 
om at vi må kutte ned på flyvningen. Du skriver i slutten av blogginnlegg fra 
tidligere i år at om noen miljøfirmaer er villig til å samarbeide, er du med. Du 
jobber hardt og du gjør mye bra, du prøver å få fler folk obs på dette problemet, 
du prøver å være en miljøhelt. Men lever du opp til alt dette selv? Noe av det 
viktigste som influenser er å vise folk ærlighet. Du prøver å si at folk må kutte ned 
på forbruket sitt, der du tjener millioner i året og har et stort materialistisk forbruk. 
Dine hair-extentions som byttes ut etter noen måneder, dine falske vipper som 



etter ikke mange bruk, må kastes. Disse er forresten lagd av plastikk. Som du sier 
har fly en stor påvirkning på miljøet, men dette gjelder kanskje ikke dine 
månedlige flyturer til Harstad, eller din bokturne, hvor du fløy fra by til by?  Du 
shopper mer enn en gjennomsnittlig nordmann og går rundt med dine 
plastikkposer, du ikke gjenbruker. Du legger ut lange innlegg mot Påskeegg, pga 
palmeoljen og hvordan dette påvirker regnskogen, i tillegg til kroppen vår. 
Dermot noen dager senere har du blitt sponset med et hår serum som inneholder 
akkurat det samme, og er like skadelig for naturen. 
 
Stor påvirkning 
Du prøver å påvirke dine unge lesere på en positiv måte, være miljøets helt, ved å 
snakke om det, gjøre folk bevisst på små, men veldig viktige valg en tar i 
hverdagen. Derimot, når du som en påvirker og forbilde går imot hva du selv 
snakker om, viser du også leserne dine at dette er greit. Det er greit å ikke snakke 
sannheten, ta den enkleste måten. Fordi, det er nemlig du som tar de små, men 
farlige hverdagslige valgene. Du skriver deg selv til topp, det er jobben din. Du 
trykker på akkurat de riktige knappene for at du skal se best ut, flinkest ut, og du 
får akkurat den jubelen og klappen på skulderen du var ute etter. Da er det så trist 
at det er så få som vet hva du egentlig driver med. 
 
Komplekser som ikke finnes  
Det finnes selvfølgelig litt mindre ting du gjør, en kan kalle selvmotsigende. Du 
står veldig sterkt for dyrs rettigheter, du er vegetarianer og snakker høyt og mye 
om både kjøtt- og pelsindustrien. I ett blogg innlegg, ikke lenge etter har du blitt 
sponset av MaxFactor, som er en av de få billigere sminkemerkene som fortsatt 
tester på dyr. Ikke bare er det selvmotsigende, men du hadde altså all mulighet til 
å takke nei, og fortsatt ha et stort utvalg av annen sminke du kunne reklamert for.  
Enda nå har jeg fortsatt ikke kommet til temaet du blir mest, roset, men også mest 
hetset for. Nemlig utseendet, ikke ditt eget, men din påvirkning på andre. Du 
snakker høyt om dine usikkerheter, ting du ikke er fornøyd med, i 2019 er dette et 
veldig viktig tema å snakke om. Ettersom i følge en undersøkelse av NRK, er 70% 
av alle kvinner misfornøyde med kroppen sin. Du snakker høyt om dine akne 
problemer, dine strekkmerker og mye på kroppen din, ikke alle andre har på 
kroppen sin. Du skriver om det på en så fin måte, at folk setter pris på det. Det er 
viktig med åpenhet rundt dette temaet, men her er det noen misforståelser i 
Sophie Elise sin blogg, de eneste kompleksene du påpeker, er de du har fikset, 
fikser eller skal fikse på. Etter ditt innlegg om strekkmerker, tok det ikke lang tid før 
du reklamerte for bio-oil, en olje som du mener har hjulpet deg så mye med dine 
strekkmerker og kviser. Dette var det mange som reagerte på, snakket ikke du 
nettopp om disse på en veldig fin måte. At dette er noe vi må sette pris på? Du har 
tidligere ikke lagt noe skjul på dine inngrep, din neseoperasjon, restylane, silikon. 
Du har skrevet om at folk må slutte å kritisere deg for inngrep du tok da du var 



ung, dette har folk vært enige i. I ettertid har folk reagert på at du sa dette imens 
da du satt på din nyopererte rumpe. Så de valgene tok du kanskje ikke bare når du 
var ung? Du finner konstant nye komplekser, komplekser folk ikke engang visste at 
var et problem, da blir det ikke lenger en positiv ting å snakke om, hver gang du 
finner noe nytt å pirke på, går dine unge lesere i speilet for å se om de har det 
samme.  
 
 
Kjære Sophie Elise, du gjør så mye riktig, og jeg tror ikke du har noen vond 
hensikt. Jeg tror rett og slett du ikke tenker deg om når du legger ut mye 
forskjellig. Men dine dobbeltmoraler og dårlige holdninger er noe du må holde 
for deg selv. Du er til tider et dårlig forbilde. Det er ikke jeg som velger å tro at du 
har en veldig negativ påvirkning på unge jenter, det er du som velger det bort.  


