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DEN häR bOKEN riktar sig till både män och kvinnor. Det finns 

en gammal föreställning om att det alltid är mannen som mås-

te ta det första steget och därför är nästan all litteratur i ämnet 

riktad till män. Men som alla kvinnor vet, när mannen väl tar 

sitt steg är det oftast för att kvinnan redan har bearbetat ho-

nom i en halvtimme med blickar och kroppsspråk. 

Kvinnor är lika sugna som män, de är bara bättre på att inte 

visa det. 

Några tips är dock speciellt adresserade till män. Orsaken 

är att det finns områden där vi har betydligt sämre koll än ni 

kvinnor och där det behöver påpekas lite extra. I övrigt hop-

pas jag att du som läser ska ha lika stor användning av inne-

hållet oavsett var din kropp buktar ut nånstans.

Jag använder mig av heterosexuella exempel, men det fun-

försPel

alla_får_ligga_black.indb   8 09-08-19   15.43.08



kar naturligtvis på precis samma sätt för homosexuella. De 

grundläggande mänskliga behoven är likadana i alla relatio-

ner, oavsett sexuell läggning. Vi drivs alla av längtan till andra 

människor. Om någon känner sig orättvist behandlad av mitt 

val att skriva ur ett heteroperspektiv så ber jag om ursäkt. 

Det är en stilistisk begränsning som jag behövt göra för att 

undvika en för komplicerad text. 

Vissa tips använder enbart ordet »han« och andra använder 

ordet »hon« för att beskriva föremålet för ditt intresse. Det 

betyder inte att tipsen är könsspecifika och bara fungerar på 

antingen män eller kvinnor. Jag hade lika gärna kunnat skriva 

tvärtom. Jag blandar användningen av orden »han« och »hon« 

hej vilt och du är fri att byta ut dem till precis vad du vill. 

Eller till vem du vill.
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AllA får liggA

VäLKOMMEN! Många rangliga bord med ett ben kortare än 

de andra har under de senaste åren återfått sin balans tack 

vare mina två tidigare böcker, Konsten att läsa tankar och När 

du gör som jag vill. De handlar i huvudsak om att lära sig av-

läsa kroppsspråk samt vilka olika tekniker för påverkan som 

vi möter i vår omgivning. I dessa blygsamma mästerverk gav 

jag exempel på allt ifrån hur kroppsspråk fungerar i vardags-

situationer till hur man använder psykologisk manipulation i 

in
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politisk propaganda. Jag försökte vara så uttömmande som 

jag bara kunde. Men jag fick ändå alltid samma fråga av dem 

som läst – eller hört talas om – mina böcker. 

Jag blev hejdad av okända personer på gatan, folk slog sig 

ner vid mitt bord när jag var ute och åt med vänner och journa-

lister lutade sig fram i förtroende efter att de stängt av band-

spelaren. Alla – ung som gammal, kvinna som man – undrade 

de en enda sak:

Kan jag använda det du skriver om för att få ligga?

De mer försiktiga använde ord som »hångla« och »få nån in-

tresserad«, men de menade alla samma sak. Ibland var frå-

gan generellt ställd, ibland handlade det om att fånga en viss 

individ i närheten just precis då. (»Titta inte nu, men det är 

hon som står snett till höger i baren. Hur gör jag nu?!«) Efter 

att regelbundet ha fått frågan i två års tid insåg jag att det up-

penbarligen var vad de flesta människor ägnade sin dagliga 

in
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AllA får liggA

tankeverksamhet åt. Och att det var en fråga som jag ödmjukt 

kunde svara på.

Här kommer det.

Den här boken är givetvis inte hela svaret. Men det är en väl-

digt god början. På de följande sidorna har jag samlat konkre-

ta, praktiska tips som du kan använda när du vill få andra att 

falla pladask för dig. Bli inte förledd av att de ibland är så korta 

att de verkar banala, eller om de verkar gå tvärt emot sunt 

förnuft. Även bakom de enklaste tips döljer sig listiga psyko-

logiska och biologiska mekanismer. Men istället för att gräva 

ner mig i teorierna har jag försökt skriva så kortfattat och tyd-

ligt jag kan. För jag misstänker att du är en smula otålig. När 

det handlar om hångel är det resultat som gäller. 

Vissa tekniker kommer att fungera bättre för dig än vad du 

först trodde. Andra kanske sämre. Vissa tips kan du lyfta rakt 

ut ur boken för att få ett bra resultat, andra kommer du upp-
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täcka att du måste justera för att de ska passa dig. Vi är alla 

olika och vem just du är kommer att påverka din användning 

av teknikerna. Vilket är hela poängen. 

Det här är en bok att slå upp lite här och var. Samtidigt är 

vägen mot superhångel en process i flera steg som sker i en 

bestämd ordning: Vill du ligga så måste du först skapa en stark 

attraktion. Sedan måste du skapa en relation medan du behål

ler attraktionen. Förförelsen kommer först efter att de första två 

delarna är på plats. Du får en större förståelse för den här 

processen och dess nyanser om du läser sidorna i ordning. 

Men det är som sagt inte absolut nödvändigt. Det här är inte 

en manual som du måste följa till punkt och pricka. Och det 

är inte ett substitut för din egen personlighet. Se boken som 

en diskret viskning i örat när du själv inte kommer på vad du 

ska göra.

Här är det också läge att inflika en liten varning: Jag kom-

mer inte att hjälpa dig med att bli kär. Jag kan inte tala om hur 

du ska göra för att hitta Den Rätta. Jag förklarar inte heller 

in
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AllA får liggA

hur du ska göra för att hålla liv i en långvarig relation. Det 

finns andra böcker som är bättre på de sakerna. 

Det här är en bok som talar om för dig hur du blir en stjärna 

på att flirta med andra människor. Hur du kan lära dig att av-

läsa deras kroppsspråk för att se vad de vill göra med dig. Hur 

du kan använda ditt eget för att själv bli mer attraktiv. Hur du 

förändrar din inställning för att ta det första steget. Vad du ska 

säga när du väl är där. Hur du gör för att komma ännu längre 

– så långt det bara går, om du vill. 

De metoder jag skriver om handlar många gånger om att 

bli bättre på att hantera och styra sin interaktion med andra 

människor. Det går utmärkt att stanna vid det, att nöja sig med 

att bli bättre på att mingla. Det är en värdefull social förmåga 

i sig och den här boken kan bli din bibel i ämnet. Men gör inte 

misstaget att tro att bara för att en del metoder är »mjuka«, så 

saknar de kraft. Tvärtom. Om du vill få ligga så måste du först 

bli ett socialt proffs. Först efter det kan du ta dina ambitioner 

till nästa steg.
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in

Jag kan som sagt inte hjälpa dig att hitta Kärleken. Men jag 

kan hjälpa dig att få ett betydligt större urval att välja bland. 

Samt att ha mycket roligare medan du letar.

Dessutom är det roligt att flirta. Att flirta är samma sak som 

att vara intressant för andra människor. Att flirta är att vara 

äventyrlig, lekfull, charmig, varm, vänlig, rykande sexig och 

populär. En bra flirt får också andra att må bra. Med de här 

teknikerna kan du drastiskt ändra ditt kärleksliv och alla dina 

andra relationer. Och om du har svårt att få till ett kärleksliv så 

får du nu verktygen till att ändra på det. Det enda problemet är 

att du måste göra nåt som till en början kan vara väldigt svårt: 

du måste ändra på dig själv. I början kan det kännas onatur-

ligt och konstlat för att du gör saker som du inte är van vid 

att göra. Men när du märker resultaten kommer du snart att 

glömma alla andra, sämre metoder som du tidigare använt. Ta 

med dig tre, fyra eller fem nya tips varje gång du går utanför 

dörren och din värld kommer att bli mer spännande än den 

nånsin varit tidigare.
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AllA får liggA

No 001
hAr dU ställt in dig?

ALLT böRJAR Och SLUTAR med din egen inställning. Din in-

ställning till dig själv. Och din inställning till hela den här gre-

jen med att ta kontakt med nya, spännande människor. Vilken 

inställning du har styr helt hur andra kommer att se på dig 

och hur de kommer att välja att möta dig. Som tur är kan du 

välja inställning lika lätt som du väljer dina kläder. (Kanske 

till och med lättare – valet av kläder för dagen verkar kunna 

paralysera många, som annars är normalt tänkande männis-

kor, i timmar. Men mer om kläder senare.)

Så ta en titt i din mentala garderob och bestäm själv. Välj 

nåt som passar. För du kan använda din inställning till att sig-

nalera att du är nervös och blyg. Eller till att du är förmer än 

andra. Eller så kan du använda den till att låta andra förstå 

att du är en kul, självsäker och tillgänglig person som just nu 

finns där för dem. 

Din inställning stannar inte heller hos dig. Inställningar 

färgar nämligen av sig. Den påverkar inte bara ditt eget bete-

ende utan även beteendet hos den du pratar med. Om du är 

en glad och öppen person så kommer andra att ha mycket lät-

tare att själva vara glada och öppna när de är med dig, vilket 
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rätt inställning

leder till att de tycker om att vara med dig. 

Om du å andra sidan gör ditt bästa för att vara osäker och 

fåordig blir du istället jobbig att vara med eftersom andra blir 

nervösa i din närvaro. Med den inställningen blir du aldrig 

någons drömprins eller balens drottning. Se därför till att ta 

tillvara på och utmejsla den sida hos dig som är glad och påhit-

tig och redo att möta alla utmaningar. För den finns där. Sänd 

ut rätt signaler och få rätt tillbaka. 

BonUstiPs
Principen är likadan om du tänker gå in för att vara så 

där feminint mörkmystiskt svårtillgänglig eller en svår

modig och sorgsen singersongwriterpojke. Tänk efter själv. 

Sådana personer får visserligen hångla ibland eftersom 

de är fascinerande med sin trasiga yta. Men hur kul är de 

att hänga med i längden? Dessutom riskerar de alltid att 

spräcka sin egen fasad så fort de råkar skratta åt något.
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AllA får liggA

No 002
världen hAndlAr Aldrig  
om ett endA snYggo

K VINNOR TROR ATT DET är svårt att hitta en bra man. Män tror 

att det är svårt att hitta en bra kvinna. Ändå är det bara att gå 

utanför dörren så dräller det av dem. Problemet är att när vi 

ser nån som vi vill prata med, så slutar resten av världen att 

existera, vilket gör att vi blir osunt fokuserade på en enda per-

son. Vi hänger upp hela vår existens på att den personen gillar 

oss. Säger de »nej« så faller vi ihop i en ynklig liten hög som 

släpar sig in i hörnet och vägrar att komma fram igen. Sätt inte 

sådana skygglappar på dig själv bara för att du just sett någon 

som strålar som solen. Resten av världen finns kvar oavsett 

vilket bemötande du får. 

Om du är i en bokhandel så är du där för att du letar efter en 

bok. Om du är på ett fik eller i en bar så är du där för att träffa 

dina vänner. Går du en kurs så är det för att lära dig esperanto. 

Allt annat som händer är tillfälligheter. Och det här är viktigt 

att komma ihåg! 

Säg att du plötsligt får syn på någon som är för fabulous för 
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rätt inställning

att beskrivas i ord. Gör inte din chans att få träffa den här per-

sonen till kvällens viktigaste projekt. Då blir det för stort. Du 

kommer att bry dig så mycket om vad den andre kanske har 

att säga att du till slut inte ens vågar öppna munnen. 

Att prata med snygga och intressanta främlingar får aldrig 

vara ditt fokus. Ditt fokus är på dina vänner, på att hitta den 

där boken du letar efter eller på veckans gloslista (esperanto 

kan vara riktigt knepigt). Om du sen med det fokuset råkar 

se nån som verkar intressant, så kostar det väldigt lite att 

prata med den personen. Antingen vill han prata med dig 

och då är allt bra. Eller så vill han inte. Då är allt också bra 

eftersom det ändå inte är därför du är där och du kan bara 

fortsätta med det du gjorde innan. Det här sättet att tänka 

gör dig mer avslappnad när du närmar dig någon. Du kom-

mer inte längre att verka desperat och kan istället vara den 

kul och spännande person som du egentligen är. Du har helt 

enkelt Rätt Inställning. 
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AllA får liggA

No 003
stYr AndrAs hUmör

VI MäNNISKOR äR PROgRAMMERADE till att reagera på de 

känslor som andra personer sänder ut. Vi gör ofta misstaget 

att tro att vi kan hålla våra känslor för oss själva, men evolu-

tionen har sett till att dina känslor lika mycket är en signal till 

andra som de är din egen upplevelse. Förmågan att reagera 

på känslor har varit till hjälp när vi har behövt anpassa oss till 

vår omgivning. 

Vi har till exempel kunnat undvika människor i stammen 

från granndjungeln som ser ut som om de vill slåss, tack vare 

att deras arga uttryck utlöst adrenalin i oss så att vi kunnat 

springa därifrån. Vi har haft möjlighet att ta hand om dem 

som inte såg lika bra och nu signalerar att de behöver hjälp, 

vilket väckt vår empatiska förmåga; och panikuttrycket i an-

siktet hos de tio personer som är på väg att sjunka i kvicksand 

har fyllt oss själva med skräck när vi insett att det var jäkligt 

dumt att bygga en by just här. 
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rätt inställning

Rent konkret innebär det här följande: Sinnesstämningar 

smittar. 

Sinnesstämningar är stora knippen av känslor som du 

skickar ut genom ditt kroppsspråk, ditt tonläge och dina ord. 

När du är arg så ser du arg ut, du låter arg och använder arga 

ord. När du är lekfull ser du ut att ha kul, du låter som om du 

har kul och du pratar på ett lekfullt sätt. Samma sak gäller för 

entusiasm, sexighet, ledsamhet och alla andra känslolägen. 

Det här är både bra och dåligt. Det betyder att med en nega-

tiv sinnesstämning kan du sänka alla i din omgivning. Deras 

medfödda programmering ser till att de andra också blir ne-

gativa. Men genom att vara glad så kan du få andra att känna 

glädje. Använd därför din möjlighet till att kunna smitta andra, 

på rätt sätt. Se till att medvetet signalera positiva känslor och 

styr på så sätt andras sinnesstämning! Verkar det manipula-

tivt så hey, när var det senast dåligt att få nån på bra humör?
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