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Två tillägg som gör Google Tasks bättre 
Häromdagen blev jag glatt överraskad. Länge har jag undrat varför 
Google har nöjt sig med att behålla den inbyggda att göra-listan i Gmail 
och i Google Kalender vid namn Google Tasks så väldigt fattig på 
funktioner. Google brukar ju ha så höga ambitioner!  

Låst vid plattformen? 
Den som helt fritt kan välja digitala verktyg är lyckligt lottad. Åtskilliga är 
dock hänvisade till att använda det som finns som standard i den 
plattform arbetsgivaren valt, som Microsoft 365 eller Google Workspace, 
till exempel.  

Så var det för medarbetarna i det bolag jag föreläste för nyss. Jag ville såklart tipsa om något riktigt bra 
för den som arbetar på Google Workspace. Google Keep har verkligen sina förtjänster, men därutöver 
återstår Google Tasks. Enkelhet i all ära, men verktyget blir fort svårhanterat när man har mycket att göra.  

Svårt att få överblick 
Ett bekymmer med Google Tasks i standardläge är att det är så svårt att få bra överblick över alla 
uppgifter när uppgifterna är fler än bara en handfull (vilket de är, om du använder Google Tasks som din 
att göra-lista på allvar).  

Du kan skapa flera listor, men det finns ingenstans där du får se alla uppgifter - oavsett vilken lista de 
finns på. Verktyget saknar också en sökfunktion som skulle ha kunnat visa dig alla uppgifter av en viss 
typ, till exempel.  

Två trevliga tillägg 
Nå, den som söker, den finner - i synnerhet på Google. Jag sökte och fann snabbt två Chrome-tillägg som 
bygger ut Tasks till ett mer kraftfullt listverktyg. Kanhända är de något för dig? Här kommer en brasklapp, 
dock: Du behöver själv kolla om du får använda dem för din IT-säkerhetsansvariga (kanske har du 
begränsad tillåtelse att använda Chrome-tillägg, till och med). Åtminstone den ena har lite av 
”hemmabyggekaraktär” och jag kan inte garantera att de är helt fria från fuffens. 
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Nåväl, de båda är: 

- Tasksboard, där du ser dina att göra-uppgifter i kolumner på en tavla, som en kanban-tavla - ett 
format du känner igen från Trello och Microsoft Planner. Du ser en kolumn för varje lista du har 
skapat i Google Tasks och du kan lätt dra uppgifter från en kolumn/lista till en annan. Du kan söka 
bland alla uppgifter och om du hostar upp en knapp femhundring per år kan du dela listor med 
andra, sätta etiketter på uppgifter, välja snygga bakgrunder (som i Microsoft To-Do) och skapa fler 
tavlor än en.  

- Kanbanly, som är betydligt enklare i utformningen men också den visar dina uppgifter i en tavla. 
Istället för en tavla med alla listor i kolumner, får du dock här en tavla per lista och kan själv 
skapa vilka kolumner du vill. Du kan dra uppgifter mellan kolumner, ge uppgifter olika färg, sätta 
taggar på uppgifter och filtrera fram de uppgifter du vill se i varje stund. Det är för övrigt alldeles 
gratis. 

Gör så här 
Om du är hänvisad till att använda Google Tasks för dina att göra-uppgifter och, liksom jag, tycker att den 
inte håller måttet, ta en titt på Tasksboard eller Kanbanly.  

Kanhända kan någon av dem hjälpa dig att få en att göra-lista som du trivs bättre med? 

Ett bekymmer färre 
Om du gör vad du kan och får för att anpassa de verktyg du har tillgång till kommer de att passa dig 
bättre. Istället för att behöva dras med den källa till irritation som är halvbra verktyg, kan du njuta av att 
du får den hjälp du behöver - av en app eller ett tillägg - för att göra ditt jobb på allra bästa sätt. 

Hur gör du? 
Har du hittat något annat sätt att förbättra Google Tasks? Skriv till mig och berätta. Du når mig på 
david@stiernholm.com och jag är nyfiken på vad du delar med dig av. Varmt välkommen att mejla! 
 
Tack för idag och på återseende nästa vecka.
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