
FAQ – Julia Sofia  

1. Hvilke slags videoer kan du bedst lide at lave og hvorfor? 

Jeg bestræber mig på, at alle videoerne på min kanal, er videoer jeg gerne selv ville 
have klikket ind på, hvis jeg sad og så en hvilken som helst anden Youtuber. Fordi på den 
måde, tror jeg at man får det mest autentiske materiale. Men mine ultimative 
yndlingsvideoer at lave, er videoer hvor jeg kan sidde ned og snakke helt frit fra hjertet. 
Hvad end det så handler om – storytimes fra mit eget liv, gode råd omkring 
menstruation, og ærlige snakke omkring kærlighed, skønhedsidealer og meget andet. 
Når jeg filmer og poster disse videoer, kan jeg virkelig føle det stærke bånd jeg har til 
mine følgere, og det sammenhold Youtube og vores community formår at skabe, på 
tværs af alder, stil, geografi og interesse. Ting som ellers har en tendens til at dele os 
unge i dag. 

2. Hvad fik dig til at starte en YouTube-kanal? 

Dengang jeg startede min kanal, havde dansk Youtube kun virkelig været i gang i 1 års 
tid. Jeg havde siden jeg var 11 år, fulgt med på amerikanske og britiske kanaler, og 
havde fået vildt meget inspiration derfra. Så da jeg selv startede, besluttede jeg mig 
for, at jeg ville prøve at hive en masse inspiration med, fra alle de fede videoer jeg 
havde set fra udlandet. Min familie har altid rejst med, og på mange af vores ture, 
havde jeg købt fx makeup med hjem fra USA, fra mærker man aldrig hørte om på dansk 
Youtube. Og på den måde, prøvede jeg at starte noget nyt på dansk Youtbe – i hvert fald 
for alle pigerne, der godt kunne lide at se de samme videoer som jeg.  
Derudover har jeg altid elsket at underholde! Jeg har altid elsket at tale, fortælle og 
skrive. Så Youtube kom meget naturligt til mig, og jeg elskede det fra aller første video 
af ☺    

3. Hvorfor tror du, dine videoer er så populære? 

Jeg håber at folk godt kan lide at følge med, fordi at det jeg laver, er nemt at relatere 
til, og er i øjenhøjde med mit publikum. Youtube kan slet ikke sammenlignes med 
gammeldags tv, og for mig er charmen, at det ikke behøver at være ligeså ’perfekt’ som 
tv. Hvis der sker fejl – hvis jeg fjumrer med ordene, taber et produkt, eller mikrofonen 
falder af – så gør det det bare endnu mere autentisk og hyggeligt. Jeg vil gerne være en 
god rollemodel, og jeg vil gerne have, at folk rent faktisk kan tage noget med sig, når de 
har set en af mine videoer. Jeg bliver en gang imellem kaldt ’storesøsteren’ på Youtube, 
og det syntes jeg er super fedt. Fordi for mig betyder det, at jeg har en tæt 
kommunikation med mine følgere, og at jeg har muglighed for at sende nogle sunde, 
gode budskaber igennem. 



4. Hvordan har dit liv ændret sig, efter du fik succes på YouTube? 

Mit liv har ændret sig enormt meget, siden at jeg startede min Youtube kanal. Jeg har 
altid gerne ville lave tv, enten som vært eller bag kameraet. Men da Youtube så poppede 
op, følte jeg virkelig, at det var det bedste fra alle verdener. Jeg får lov at være med i 
hele processen – fra når jeg får idéen, til at filme den, både foran og bag kameraet, jeg 
redigerer selv, og får selv responsen. Og jeg nyder virkelig, at det kun er mig og mit 
kamera.  
Nu har jeg efterhånden lavet det i snart 3 år, og det er stadig en learning process. Men 
det er jo den fede del – at jeg får lov at udvikle mig, og udvikle mit materiale. Alt imens 
jeg laver noget jeg virkelig elsker. Jeg tror også, at man modner sig på en helt anden 
måde, når man ikke følger den ’traditionelle vej’, med folkeskole, gymnasium, arbejde 
eller uni. Jeg har taget en chance med alt det her, og jeg har ikke fortrudt det et 
øjeblik. Fordi i sidste ende, vil jeg hellere sidde tilbage og tænkte ”Det var vildt sjovt så 
længe det varede”, end ”Hvorfor greb jeg ikke chancen?”. 

5. Hvordan har du det med at være en offentlig person, og at du har så mange 
mennesker der følger med i dit liv?  
  

Jeg syntes at det er super fedt! Jeg ved, at ikke alle har det på helt samme måde, men 
for mig er virkelig det, der gør at Youtube er super fedt. Jeg elsker at møde mine 
følgere ude i virkeligheden, og få sat et ansigt på dem. Fordi det er lidt en virtuel 
verden, og derfor kan man nemt glemme, at der rent faktisk sidder vildt mange unge 
mennesker, helt ligesom jeg selv, og følger med derude.  
Jeg har altid kaldt mine følgere for mine Solstråler, og jeg har virkelig 145.000 bedst 
venner. Jeg gør meget ud af, altid at være mig selv, og at være den bedste rollemodel 
jeg kan. Især når jeg møder folk på gaden, i shopping centrere, eller bare Netto. Det er 
vigtigt for mig, at den Julia folk møder i virkeligheden, er samme Julia som på video. Og 
jeg er altid frisk på et kæmpe kram, et billede eller bare en lille snak ☺   

6. Hvordan håndterer du hate? 

Jeg tror at det er svært at undgå, at få en lille smule hate engang imellem. Når man 
dagligt ligger sig selv ud på den måde, er der en masse mennesker, der helt sikkert har 
en masse meninger omkring dig. Men for mit vedkomne, lader jeg det slet ikke komme 
igennem eller gå mig på. Jeg er så også utrolig heldig, og får generelt ikke særligt meget 
hate. Men de kommentarer der nu kommer engang imellem, sletter jeg bare og blokerer 
brugeren. Jeg behøver slet ikke den negative energi i mit liv. Og så overskygger alle de 
søde kommentarer 100% de negative. Og hvis jeg har 1000 kommenterer på en video, og 
måske 2-3 af dem er negative, så fokuserer jeg da bare, på de 997 andre mega søde 
beskeder. Jeg har altid været meget tykhudet, og jeg syntes i virkeligheden, at det er 
endnu mere synd, for den person i den anden ende, der måske har haft en dårlig dag, og 
derfor føler behovet for at efterlade en negativ kommentar.  
Generelt burde vi være sødere ved hinanden på de sociale medier. Det er så nemt at 
sige noget tarveligt, og fordi man ikke har en face-to-face konfrontation, tror jeg 
desværre, at mange ikke ser, hvor ondt nogle simple ord i en kommentar kan gøre. Ingen 
har nogen sinde fået de bedre, af at bringe andre ned #Juliaskarmafilosofi 



7. Hvad/hvem inspirerer dig? 

Jeg bliver inspireret dagligt af en masse forskellige ting. Det kan være ting, som jeg 
enten ser eller hører, eller bare af mennesker dem selv. Typisk kan jeg godt lide, at få 
inspiration fra udlandet, når det gælder Youtube. Lande som USA og England er bare lige 
1-2 år længere fremme end vi er. Så de Youtubere jeg ser, er dem som jeg bliver 
inspireret af. Det kan være på grund af deres humor, deres stil, de ting de siger og gør, 
eller bare måden de laver videoer på. Jeg tror at Youtube handler sindssygt meget om, 
at lade sig inspirere af noget, og derefter tage den idé, og gøre det til sig helt eget. Jeg 
tror ikke på at der er nogle på Youtube, der har opfundet den dybe tallerken, og derfor 
kan man heller ikke ’eje’ idéer eller typer af videoer. Det kan godt være, at alle os 
Youtubere laver hvert vores, men i bund og grund, vil vi jo alle sammen bare gerne 
underholde, og det er dét der er vores udgangspunkt, og det vi skal holde fast i, tror 
jeg. 

8. Hvad er det bedste ved at være youtuber? 

Det bedste ved at være Youtuber er uden tvivl, den direkte kommunikation vi har med 
vores følgere, og friheden til at være os selv. For mig er Youtube empowerment! Dvs. 
Styrken til at vise sig selv, fuldstændig som man er, og at opfordre folk til at gøre det 
samme. Det stærke sammenhold og søsterskab vi har, og følelsen af, at vi er en tæt 
venindegruppe, selvom vi er tusindvis af mennesker fra rundt omkring i landet. Det er 
samtidigt det stærke talerør, og følelsen af, at når man har noget på hjertet, sidder der 
folk i den anden ende, og virkelig lytter til hvad man har at sige. Det er også følelsen af 
at være hjemme, og blive accepteret, at blive elsket, og samtidigt at have det mega 
grineren. 

9. Hvad er dit bedste råd til en nybegynder på Youtube?  

Mit bedste råd, til en nybegynder ville være, at du skal finde din niche. Der bliver 
uploadet sååå meget materiale til Youtube hvert sekund, og det er svært at slå igennem. 
Jeg har ikke opskriften på succes, men jeg tror at det handler om, at prøve sig lidt frem, 
og finde sine ben på Youtube. Det er okay at skille sig ud, og det er okay, at der måske 
ikke er tusind mennesker der ser med fra dag 1. Men hvis du holder fast i dig selv, og det 
indhold du godt kan lide at lave, så lover jeg dig for, at så skal der nok komme folk til. 
Så længe du er sprængfuld af passion og motivation, så vil du hele tiden udvikle dig, 
hele tiden blive bedre, og det vil skinne igennem, på hvad end du laver af type videoer. 



10.Hvad er dine drømme for fremtiden? 

Jeg har uendelig mange drømme for fremtiden, og nogle af dem virker helt uvirkelige. 
Men then again, ville jeg grine og sige at du er skrup skør, hvis du for 2 år siden havde 
fortalt mig, at jeg ville sidde her i dag, og lave Youtube fuldtid, og have gang i så mange 
fede ting og sager! Nogle af mine drømme er in the works lige nu, og dem vil jeg 
forhåbentligt kunne præsentere inden for det næste års tid. Andre er længere ude i 
fremtiden, men for nu, tror jeg bare at det handler om, at udvikle mig, udvikle mit 
materiale, og så bare tage det som det kommer.   

11.Hvor mange timer om ugen bruger du i gennemsnit på Youtube? 

Det varierer sindssygt meget fra uge til uge, hvor travlt jeg har, og hvor meget tid jeg 
bruger på Youtube. Jeg tror, at mange af mine følgere tror, at det eneste vi Youtubere 
laver, er at uploade videoer. Og ja, det er også kernen af vores arbejde, og det vi 
primært bruger vores tid på. Men derudover er der jo også en masse andet arbejde, som 
tager en masse tid og energi, og som man bliver nødt til, eller som er en del af det, at 
lave YouTube på fuld tid. Det er fx at svare på mails, tage til møder, deltage i TV, radio 
osv. Og en helt masse andet. Youtube er ikke et 8-16 job, det er mere en livstil. Vi lever 
og ånder for det vi laver, og gør det næsten 24 timer i døgnet. 

12.Hvad siger din familie til, at du er blevet Youtuber?  

Jeg har været super heldig, og har en tonsegodt support system. Hele min familie kunne 
simpelthen ikke være mere støttende og engagerede! Det gør det bare så meget 
nemmere, at lave det jeg laver.  
Jeg startede faktisk på Ørestad Gymnasium, hvor jeg tog hele 1g. Det var ikke helt 
nemt, fordi jeg følte hele tiden, at jeg burde sidde og lave Youtube i stedet. Men jeg 
klarede første år rimelig smertefrit. Da jeg så startede i 2.g, begyndte jeg først virkelig 
at overveje, at sætte gym på pause, for at lave Youtube fuldtid. Jeg har altid været en 
stræber type, og for mig er det super vigtigt, ikke at lave noget halvhjertet, men altid 
at give sit allerbedste. Og da jeg så snakkede med mine forældre om det, forstod de 
fuldt ud, at jeg ikke ville lave Gym og Youtube 50/50. Derfor blev vi enige om, at jeg fik 
min plads på Ørestad sat på standby, og jeg har lavet Youtube på fuldtid i lidt over 1 år. 
Og det har simpelthen været så fedt, at have friheden til at lave noget fuldt ud. Jeg har 
haft mulighed for at rejse rundt, og lave Youtube fra mange steder i verdenen, tage til 
spændende events, skrevet en bog og meget andet. Jeg skal selvfølgelig have mig en 
uddannelse på et tidspunkt, men lige nu, får jeg en masse erfaring og lærer en masse, 
bare af at være i feltet, og det vil ingen kunne tage fra mig ☺   
For mig er Youtube sindssygt naturligt, og jeg føler derfor ikke, at det har stået i vejen 
for venskaber eller andre forhold. Man får jo bare det hele til at hænge sammen, på en 
eller anden mystisk måde.  



13.Hvad laver du når du ikke laver Youtube? 

Når I ikke ser mig på enten Youtube, Instagram eller andre sociale medier, er jeg 
fuldstændig som jeg hele tiden har været og er – Jeg er 18 år gammel, jeg elsker at lave 
mad, jeg elsker at spille Monopoly med min søskende, jeg elsker at hænge ud med min 
mormor, og alle mulige andre helt normale ting! Jeg ville aldrig kunne bryde mig om 
tanken om, at fordi at vi er ’Youtubere’, så er vi sådan nogle glamourøse, glansbilleder 
af mennesker. Fordi det er bestemt ikke the case ☺     

14.Hvorfor skrev du en bog, og hvad handler den om?  

Gennem min karriere som YouTuber, har jeg fået mulighed for at starte en masse 
spændene projekter og sjove idéer. Senest min bog ‘Smuk Indeni - Smuk Udenpå’, 
som er en personlig bog, hvor jeg prøver at gøre op med de urimelige skønhedsidealer, 
og lærer mine følgere at sætte pris på den måde, DE er smukke på. Samtidig med, at 
den giver en masser af tips til, hvordan man kan trylle sig lidt smukkere hver morgen 
foran spejlet.   
  
Jeg fortæller om hvordan mit liv som Youtuber ser ud: Om at sige PYT til kropsidealer, 
standarder, normer og andre urimelig krav. Om at være begynderfeminist, om det, der 
ligger under overfladen, og om beauty og makeup, og om at danse, som om ingen ser 
dig, mens alle ser det. Om at behandle andre, som du selv vil behandles. Og om at turde 
være sig selv.  

15.Hvilket udstyr kræver det, at lave Youtube? 

Jeg bliver ofte spurgt, om hvilket kamera eller andet udstyr, det kræver at starte med 
at lave Youtube vidoer. Her tror jeg at det er vigtigt at folk ved, at alle starter et sted, 
og at man ikke nødvendigvis behøver at have ALT fra start.  

Da jeg startede min Youtube kanal, filmede jeg mine videoer på min forældres Canon 
kamera, og jeg redigerede videoerne på den MacBook jeg fik i konfirmationsgave. Jeg 
havde ikke nogle fancy lamper, mikrofoner eller andet. Jeg sad på mit gulv, og filmede 
fra kameraet der var stablet op på en masse bøger, og jeg brugte mit ovenlys vindue, for 
at få lyset ned på mig. Det gjorde jeg i over 1 år, før jeg for første gange investerede i 
to softbokslamper. Jeg arbejde i Imerco, hvor jeg solgte potter og pander and what not, 
og hver gang jeg fik min månedsløn, brugte jeg det hele på nyt udstyr! Og sådan 
begyndte jeg langsomt at bygge min samling op, og begyndte at opgradere mit udstyr.  

Jeg tror ikke at Youtube handler om hvem der har den bedste kvali, det bedste lys eller 
redigerer fedest! Jeg vil altid tro på, at det er personligheden der skinner igennem. Du 
kan have de fedeste udstyr i verden, men hvis du ikke kan fange dit publikum, tror jeg 
at det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg vil altid anbefale folk, der måske sidder med en 
drøm om at starte Youtube, men ikke føler at de har det rigtige udstyr, at BARE STARTE! 
Kom i gang og se om det er noget for dig. Tag dine følgere med i din udviklingsproces, og 
husk at have det super grineren undervejs!  


