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Att ständigt leva med en rädsla 
för att skada, eller till och med 
döda andra människor, det är 
vardagen för Malin Ovesson som 
lever med OCD. Nu arbetar hon 
tillsammans med en kollega på 
en självbiografi i romanform, med 
titeln ”Jag hoppas att jag inte rå-
kar döda dig”. 

”Man ser inte det på mig, men jag känner 
det i mig…”. Så inleder Malin Ovesson  
presentationen av sig själv på bloggen om 
sitt liv med OCD. Här beskriver hon sina 
tankar och sin tillvaro med tvång; rakt 
upp och ner, utan krusiduller. 

Hon är en sprudlande 31-årig tjej som bor 
i Ronneby. Hon har nära till skratt och en 

väldig energi och glädje som smittar av 
sig när man pratar med henne. Därför är 
det nästan svårt att förstå att hon bär på 
så mycket ångest och mörka tankar, och 
att hennes tillvaro är så komplicerad på 
grund av alla tvång. 

Innan Malin Ovesson ska lämna sitt 
hem är ritualerna mycket tidsödande. 
Allt måste dubbelkollas, om och om 
igen.  Hon drar ur elsladdar, kontrollerar 
sin säng och sina garderober så att där 
inte finns något lik, hon måste släcka alla 
lampor många gånger, gör ritualer som 
att slå upp och ner med handen i mik-
rovågsugnen, blinkar med ögonen på ett 
särskilt sätt och klappar sig själv på ax-
eln. Det är helt enkelt inte möjligt för 
Malin att gå hemifrån förrän allt känns 
precis ”rätt”. 

Men det är inte oron för den egna säker-
heten som är starkast, utan skräcken för 
att någon annan människa ska komma till 
skada om hon råkar missa något. Dessa 
tankar finns hos henne hela tiden. Hon 
dubbelkollar exempelvis ofta sin bil, för 
att se om det finns några tecken på att 
hon kanske har råkat köra på någon utan 
att märka det.

Förutom att Malin Ovesson lever med 
OCD, blev hon i vuxen ålder diagnosti-
cerad med Aspergers syndrom och cyklo-
tymi, som är en lättare form av bipolär 
sjukdom. 

För Malin innebär detta att hon även 
pendlar i energi och kan ha svårt att hitta 
en lagom balans mellan vila och aktivitet. 
Under perioder har hon dagar då hon är 
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deprimerad med självmordstankar och 
inte kommer ur sängen, medan hon an-
dra dagar är hyperaktiv och gör en massa 
saker. Även om Malin är en väldigt social 
och utåtriktad person, som tycker om att 
umgås med vänner och familj, så kan hon 
uppleva svårigheter i det sociala samspelet 
och bli uttröttad av ljud och ljus.

Att skriva en bok om sitt liv med tvång 
kräver stort mod. Malin Ovesson har 
varit öppen med sina diagnoser och sina 
problem i många år. Förutom att blog-
ga, har hon medverkat i tv-programmet 
”Outsiders” och berättat om sina tvång. 
Hon har även intervjuats flera gånger i 
radio och i tidningar. Dessutom arbetar 
hon ibland som föreläsare inom Studie-
förbundet Vuxenskolan, och berättar då 
för allmänheten om sitt liv.

– Jag vill gärna vara öppen, eftersom jag 
inte tycker om att det är så tabubelagt 
med psykiskt ohälsa. Att jag är öppen 
utåt gör också att min omgivning får en 
bättre förståelse för min situation. Det 
känns också viktigt att sprida kunskap för 
att andra ska få hjälp tidigare än vad jag 
själv fick, förklarar hon.

Även om Malin i dag är öppen med sina 
problem, så har det inte alltid varit så en-
kelt för henne. Som barn var hon mycket 
blyg, och berättade inte för någon om 
sina tankar och om den dödsångest hon 
bar på. På sin blogg skriver hon så här om 
sin barndom:

”Jag minns att jag låg hemma i en av våra 
soffor och funderade djupt och länge på 
hur det skulle kännas att inte finnas mer, 
hur det nu kan kännas? Jag fick enorm pa-
nik och började hyperventilera och kunde 
knappt andas. Så händer det idag också”. 

Ända upp i vuxen ålder var Malin ensam 
med sina tankar och känslor. Det var 
först när hon var 22 år, i samband med 
att hon blev sjukskriven för sina tvång, 
som hon till slut berättade öppet för sin 
omgivning om hur hon tänkte och kände. 
Innan dess var det ingen som hade vetat, 
även om vännerna i efterhand har sagt 

att de tyckte att hon var kontrollerande 
och brukade kolla skåpet i skolan lite väl 
många gånger. 

Drömmen om att skriva en bok om sitt 
liv har funnits länge hos Malin Ovesson. 
När hon spontant berättade om sina tan-
kar för Malin Wendel, som hon träffat i 
samband med en utbildning, så nappade 
även hon på idén. 

Arbetsfördelningen är sådan att Malin 
Ovesson dikterar episoder från sitt liv, 
medan Malin Wendel skriver ihop och 
dramatiserar texten till en sammanhållen 
historia. De har träffats ungefär en gång 
i veckan, sedan slutet av sommaren, och 
arbetet går framåt. 

– Det som är så bra är att Malin har ett 
utifrånperspektiv, som jag själv inte har, 
eftersom jag är så inne i mina egna tan-
kar. Malin snappar också upp min histo-
ria jättebra och kan till och med få med 
saker i texten från olika situationer som 
jag inte ens berättat om. Hon får berät-
telsen att bli till mina egna ord och får 
liksom texten att bli ”typiskt jag”, säger 
Malin Ovesson. 

Hon berättar att målet är att skriva en 
spännande och rolig bok som ska tilltala 
en bred allmänhet. Att skriva i roman-
form, menar hon, har den fördelen att 
tvångssituationerna, som fyller hennes liv, 
snarare gestaltas än beskrivs faktamässigt. 

– Jag vill att läsaren ska dras in i berättelsen 
och få uppleva mina egna känslor när jag 
är i mina tvång. Målet är att skapa en för-
ståelse för psykisk ohälsa och att få ut hur 
det känns att leva med de här diagnoserna.  

Malin Ovesson beskriver att det, när det 
gäller den kommande boken, är särskilt 
viktigt för henne att inte väja för de svå-
raste tvångstankarna, de som handlar om 
rädslan att skada. Allt för att omgivningen 
ska förstå att detta, som låter så märkligt, 
enbart är en del av diagnosen OCD. 

Ett stycke i boken baserar sig just på hur 
hon ägnade veckor åt att oroa sig för att 

ett barn skulle dricka upp innehållet i 
en ciderflaska som hon glömt utomhus i 
snön:

“Alla säger jämt till mig att jag förstorar 
upp saker. En gång lämnade jag en flaska 
cider ute i snön. Det fanns lite alkohol kvar 
i den. Under en lång tid efteråt bekymrade 
jag mig över att ett barn skulle ha hittat den 
och sedan gått och drunknat i ån. Jag åkte 
tillbaka vid flera tillfällen, och letade och le-
tade, men återfann aldrig flaskan. Paniken 
steg, och oron var konstant. Jag tänkte att 
nu var mitt liv slut.  Jag var extra vaksam, 
och följde nogsamt lokalnyheterna både 
på radio och tv. Hade jag orsakat något 
hemskt, så skulle det ju komma ut. Då hade 
jag självklart anmält mig själv till polisen. 
Det gjorde jag mig beredd för. Mitt samvete 
är trots allt starkare än min fängelseskräck”.

Även om de två författarna ännu inte har 
något förlagskontrakt, så är Malin Oves-
son hoppfull när det kommer till möjlig-
heterna att få boken publicerad. 

– Vi vill vänta med att kontakta något 
förlag tills vi har boken klar. Men skulle 
ingen nappa så finns det ju i dag goda 
möjligheter att trycka boken i egen regi, 
säger hon. Vi har såklart också tankar på i 
vilka mediala sammanhang vi skulle vilja 
medverka för att få ut information om 
boken och dess innehåll, där exempelvis 
en inbjudan att vara med i Malou von Si-
vers program på TV 4 är en dröm, säger 
Malin och ler. 

Text: Hannah Mälarborn

Malin Ovesson debuterar med bok om OCD.


