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”Jag svalde alla 
mina tabletter och  
väntade på att dö”

Jasmine Kara:

Den misshandlande pojkvännen fick henne 
att tro att hon var värdelös och 14 år  
ung försökte Jasmine Kara ta sitt liv.  
men musiken räddade henne och så här 
vände hon de tuffa åren till en drömkarriär.
av emilie Cederquist Foto mattias Wenblad Hår och makeup Karolina andersson
Tack till stureplansgruppen

 D e senaste tio åren har 22-åriga 
Jasmine Kara upplevt så mycket 
att det räckte för att fylla en 

hel bok. Hennes historia är gripande 
och obehaglig men hon har inget emot 
att dela med sig av sin allra innersta 
berättelse. Jasmine växte upp i Örebro 
som en glad flicka med artistdrömmar. 

– Det är en liten stad men jag tror 
att det har hjälpt mig mycket, jag såg så 
mycket större och ville så mycket mer.

Men i början av tonåren hände något 
som förändrade allt. Jasmine blev kär i 
fel person och hennes drogmissbrukande 
pojkvän misshandlade henne fysiskt 
och psykiskt. I förhållandet förlorade 
hon både sig själv och musiken. Jasmine 
trodde på pojkvännens ord och till slut 
var det så illa att hon kände att hon inte 
längre var värd någonting och hon började 
skada och skära sig själv i ett försök att 
dämpa smärtan och ångesten. 

– Det här självskadebeteendet är  
horribelt. Istället för att visa det utåt 
riktade jag det inåt mot mig själv, det var 
det som var så farligt. I början dolde jag 
det men till slut blev det ett rop på hjälp.
Du höll på att förlora livet.

– Ja, allt var bara botten och jag 
hade blivit så sjuk att jag på fullt allvar 
trodde att min familj skulle må bättre 
om jag inte levde mer. Jag trodde att 
jag var en pina för allt och alla. Jag 
dukade upp alla tabletter jag kunde 

hitta hemma, svalde dem och väntade 
på att dö. Jag hade till och med skrivit 
ett avskedsbrev. Jag har haft mycket tur 
i livet och den dagen hade jag en otrolig 
tur. Min mamma hade glömt något och 
kom hem och hittade mig i tid. Jag är 
så tacksam över att hon gjorde det, det 
känns nästan som att det var ödet.

Efter självmordsförsöket blev Jasmine 
inlagd på BUP, barn- och ungdomspsy-
kiatrin, och där fann hon musiken igen. 

– Min kontaktperson kom in med en 
gitarr till mig och frågade om jag kunde 
spela. Jag sa nej, för jag hade inget 

självförtroende, men han ställde gitarren 
på mitt rum ifall jag skulle ångra mig 
och jag kunde inte låta bli. Det var den 
absolut bästa terapin för mig, när jag 
greppade gitarren. Musiken blev min 
räddning. Även om mina vänner och 
min familj stöttade mig så var det bra 
att ha någonting annat också att falla 
tillbaka på. Människor kan svika dig 
men musiken finns alltid där. 

Jasmine är en liten tjej med en stor 
röst och stark vilja. Efter gymnasiet 

satte hon sig på första bästa plan till 
New York för att ta sig in i musik-
branschen. 

– När jag kom till New York kände 
jag att ”wow, nu är alla dåliga känslor 
borta”, de bara försvann när jag åkte, 
det var som om jag lämnade skiten 
bakom mig, säger Jasmine och ler. 
i new York lämnade du också ditt 
riktiga namn, Karolina.

– Ja, jag har aldrig känt mig som en 
Karolina. Det känns som att jag har hittat 
mig själv nu, det här är jag – Jasmine. 
Karolina är det förflutna och det vill jag 
inte tillbaka till.
Hur gjorde du för att få in foten i  
musikbranschen?

– Jag bestämde mig för att jag skulle 
bli någonting. Jag hade inget att förlora. 
Jag gick till olika skivbolag och  
klubbar och knackade dörr. Men det 
var jättesvårt, jag fick inte komma in  
på skivbolagen eftersom jag inte hade  
någon manager och jag fick inte  
komma in på klubbarna eftersom jag 
inte hade fyllt 21. Till slut fick jag 
komma in på en klubb, för de tröttnade 
och sa ”kom in då så får vi se om du är 
så bra som du säger att du är”, haha.  
Vad var svårast på vägen till  
skivkontraktet?

– Många såg mig som en ung och 
naiv tjej som var lätt att utnyttja. Det 
är väldigt lätt att bli lurad. Sedan var 

så tar du dig in i  
musikbranschen
1. Gör en mindmap, där du skriver upp ditt mål och hur och när du ska nå det. når du inte målet innan det datum som du har satt upp, bestäm ett nytt datum.

2. Kämpa och ge inte upp förrän du har gått alla vägar som finns att gå.

3. Tänk med hjärtat och gå alltid efter mag-
känslan, den brukar oftast stämma.

4. Våga vara galen men var inte för naiv. Känn efter hela tiden om det känns rätt och bra.

5. Ta för dig och njut, det är något jag själv 
har svårt att göra fortfarande. Vägen dit är näs-tan det viktigaste och roligaste. 

Topp 5:

”många såg mig som  
en ung och naiv tjej som 
var lätt att utnyttja” 

›

inspiraTör

Jasmine Kara
Ålder: 22 år.
Bor: stockholm.
Yrke: artist och författare.
aktuell med: Debutalbumet 
”Blues ain’t nothing But a 
Good Woman Gone Bad” och 
självbiografin ”Hälsa henne 
att hon ska dö”.
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det svårt att få kontakt med folk, i slut-
ändan handlar det nästan bara om tur. 

Och Jasmine vägrade ge upp. Hon 
pendlade mellan Sverige och USA och 
knackade på dörrar, sjöng i tunnelbanan 
och kontaktade alla hon kunde komma 
på. Vändningen kom en kväll när Jasmine 
uppträdde på restaurang Lola’s i New 
York. I publiken satt inga mindre än 
Jasmines stora idol Beyoncé Knowles och 
hennes make Jay-Z. Jasmine gav allt hon 
hade och efteråt hyllade Beyoncé henne 
med orden ”you did good, mama”.

– Jag visste inte att de skulle komma, 
de bara dök upp, så det var en jätterolig 
överraskning. Jag var så chockad, för 
mig var det jättestort eftersom jag gillar 
Beyoncé så mycket. 
Vad hände sedan?

– Jag hade varit i studion Cosmos 
i Stockholm långt innan och tjatat på 
ägaren för att han skulle lyssna på mina 

låtar men han 
tyckte inte att 
mitt material höll. När han hörde om 
spelningen hörde han av sig och sa  
”när du kommer hem måste vi spela in 
en skiva”. Det är ganska komiskt  
egentligen att det var en sådan liten 
grej som kunde vända allting men jag  
är ändå glad att det blev som det blev. 
Du kämpade så länge, hur kändes det 
när du väl fick kontraktet?

– Jag hoppade runt och det var helt 
otroligt härligt. Men jag tror inte att jag 
hade fått samma wow-känsla om jag 
inte hade fått kämpa så mycket för det. 
Jag tror att det var viktigt att jag gick 
den vägen, det var nyttigt. 
i samband med att ditt debutalbum 
släpptes gav du också ut en självbiografi.

– Ja, jag började skriva den för att 
bearbeta allting, jag skrev av mig helt 
enkelt. Men då var det inte tal om att 

släppa den. Sedan läste en person på 
skivbolaget igenom boken och sa ”det 
här borde vi släppa”. Det var en till 
dröm som gick i uppfyllelse.
Var det svårt att skriva den?

– Ja, det var jobbigt, men det var 
också otroligt skönt. Jag får en sådan ro 
i själen när jag skriver. När jag var klar 
med manuset och hade skickat det till 
tryck kände jag en otrolig lättnad, allt 
bara släppte och jag har inte haft några 
problem sedan dess. Jag har inte mått 
dåligt över händelserna efter det, så 
den har verkligen hjälpt mig mycket. 
Hur känner du inför att vem som helst 
kan läsa boken om ditt liv?

– Det är lite läskigt, med tanke på 
att min före detta pojkvän säkert vet 
om boken och jag vet inte var han är 
nu. Jag blir lite nojig och tänker att han 
kanske inte har läst den än och vad 
händer när han gör det? Men jag känner 

att det är värt det, händer det mig 
någonting så har jag ändå gjort någonting 
bra för någon annan. Jag känner mig 
jättenöjd nu och då är det roligt om 
någon annan kan få vara glad också. 
Vad har du fått för reaktioner på boken?

– Jag har fått jättebra respons. Många 
har hört av sig och sagt att den har 
hjälpt och inspirerat dem och det  
betyder mycket för mig. 

Trots allt Jasmine har varit med om 
har hon alltid nära till skratt. Just nu 
jobbar hon hårt med sitt andra album 
och har en ljus syn på framtiden. 

– Jag tycker att det är jätteroligt att 
planera min framtid. Jag skriver ner 
mina drömmar och sedan prickar jag av 
dem en efter en, det ger mig en kick. 
Jag vill aldrig lägga av med musiken, 
jag har hittat min passion i livet. ■

”Jag blir lite nojig. Vad 
händer när min före detta 
pojkvän läser boken?”

Jasmine Karas 
självbiografiska bok 
”Hälsa henne att 
hon ska dö”.
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