
Så här arbetar du med uppgifter i Outlook 

Skapa en ny uppgift 

1. Klicka ”Ny uppgift” eller Ctrl+N i Uppgifter-fönstret.
2. Skriv vad du ska göra i ”Ämne”-rutan. Var så konkret och utförlig som möjligt. Det är 

värt besväret.
3. Sätt ett slutdatum/en deadline i ”Slutdatum”-rutan om det är någon dag då detta 

måste vara klart. Använd slutdatum med måtta, så du inte får en till synes försenad, 
”fel-gissad” att göra-lista som du i onödan får dåligt samvete av att se på.

4. Sätt ett startdatum om du vill att uppgiften ska synas i din dagslista några dagar in-
nan den förfaller (så du tidigt blir påmind om att den snart ska vara klar).

5. Låt ”Prioritet”-rutan vara så länge. Vilken uppgift som har hög prioritet avgörs i stun-
den och är en kombination av hur viktig och bråttom den är.

6. I den stora noteringsrutan kan du lägga information eller instruktioner som du behö-
ver när du ska utgöra uppgiften. Till exempel kan du här lägga innehållet i mailkon-
versationen som ledde fram till det du ska göra, så det är lättillgängligt.

7. Spara och stäng.



Kategorisera uppgifterna 
Två vanliga kategoriseringar är: 

• efter sammanhang (det sammanhang du behöver vara i för att kunna göra uppgif-
ten)

• tidsåtgång (hur lång tid det tar att slutföra uppgiften, t ex 5, 15, 30 och 60 minuter)

Sammanhang 
Använd kategori-funktionen för att kategorisera med det som du har nytta av när du ska 
välja uppgift ur listan. När du sätter igång, gör så här:

1. Öppna en uppgift.
2. Klicka på ”Kategorisera” och välj ”Alla kategorier …”.
3. Ta bort de kategorier du inte använder och skapa de nya sammanhang du vill an-

vända från och med nu. Det kan till exempel vara: Datorn, Internet, Kontoret, Tele-
fon, Tåget, Projektmöte eller något annat.

4. Om du vill, koppla ett kortkommando till var och en av kategorierna, så du sätter 
dem snabbt när du lägger in en ny uppgift.

5. Klicka ”OK”.



Tidsåtgång 
Vill du dessutom kategorisera efter uppgifternas tidsåtgång, skapa kategorier som re-
presenterar några olika tidsmängder.

Eftersom du kan ha flera kategorier på samma uppgift, kan du lägga upp flera ”dimen-
sioner” av kategorier att använda.



Stora uppgifter och projekt 
Vill du dela upp listan i de stora uppgifter och projekt du är involverad i, skapa ”parallel-
la” listor i mappfönstret till vänster. 

Listorna kallas här ”mappar” och du skapar en ny lista genom att högerklicka på en be-
fintlig och välja ”Ny mapp…”.



I listorna lägger du de uppgifter som hör till den stora uppgiften eller projektet. Vill du 
bara jobba med ett av dina projekt den närmaste stunden, klickar du på den listan och 
inga andra uppgifter visas.

Vill du se alla uppgifter, oavsett vilken ”underlista” de ligger på, finner du dem när du 
klickar på listan ”Att göra-lista” längst upp.

Designa vyer 
När du har alla dina att göra-uppgifter i att göra-listan, blir listan tämligen lång och lätt 
överväldigande. Designa därför vyer som hjälper dig se bara det du vill se i varje situa-
tion. Lättast är att utgå från standardvyerna och redigera dem efter tycke och smak. 
Klicka på ”Mer”-knappen i verktygsfält-sektionen ”Aktuell vy” och välj ”Hantera vyer …”, 
så når du alla standardvyer.

Du behöver åtminstone två vyer:

Efter kategori 
Du behöver en vy där du ser uppgifterna grupperade efter vilket sammanhang du behö-
ver vara i för att kunna slutföra uppgiften. Välj därför en av standardvyerna, till exempel 
”Enkel lista” och ställ in att du vill gruppera den efter ”Kategorier”-fältet. 

Gör så här: 

1. Markera ”Enkel lista”-vyn i fönstret ”Hantera alla vyer”. 
2. Klicka på ”Ändra…” 
3. Fönstret ”Avancerade vyinställningar” öppnas. 
4. Klicka på ”Gruppera…”



5. Välj ”Kategorier” i rutan ”Gruppera objekt efter”
6. Klicka på ”OK”

Förmodligen vill du, liksom jag, slippa se alla uppgifter du slutfört i listan över det du 
ännu inte gjort. Gör då så här:
1. Klicka på ”Filtrera…” 
2. Välj fliken ”Avancerat” 
3. Klicka på knappen ”Fält” och leta upp fältet ”Status” i gruppen ”Standardfält” 
4. Ändra ”Villkor:” till ”Inte lika med” 
5. Sätt ”Värde:” till ”Slutförd” 
6. Klicka på ”Lägg till i lista” 
7. Klicka på ”OK” och ”OK”, så du kommer tillbaka till ”Hantera alla vyer”

Efter datum 
Slutligen vill du ibland få svar på frågan ”Vad har jag att göra idag, oavsett var jag måste 
vara och vilket projekt det handlar om?”. Då behöver du en vy som är filtrerad efter da-
tum. Förslagsvis, använd ”Idag”-vyn och anpassa den.

I den här datum-filtrerade vyn vill vi se: 
- Uppgifter som är försenade
- Uppgifter som förfaller idag 
- Uppgifter som startar idag (eller tidigare), även om de förfaller om ett tag



Det är lite knepigt att få till den här inställningen, så här får du en genväg. Gör så här: 

1. Markera ”Idag”-vyn i fönstret ”Hantera alla vyer”. 
2. Klicka på ”Ändra…” 
3. Klicka på ”Filtrera…” 
4. Välj fliken ”SQL” 
5. Om rutan inunder är grå, klicka i ”Redigera de här filterkriterierna direkt. (et c)” 
6. I rutan, klistra in den här texten: 

 
(("http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-
C000-000000000046}/81010003" <> 2 AND "http://schemas.microsoft.com/mapi/id/
{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/81040040" <= 'idag') OR ("http://
schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/
81010003" <> 2 AND "http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-
C000-000000000046}/81050040" <= 'idag')) 
 
(Som du förstår, är det nu en fördel om du har den här enkla manualen digitalt, så du 
slipper skriva av det ovanstående.)

7. Klicka på ”OK” och ”OK”, så du kommer tillbaka till ”Hantera alla vyer”

Om detta inte fungerar och du får ett felmeddelande i stil med ”Kan inte tolka SQL-ko-
den.” eller liknande, kan det bero på att det som i texten du fått från mig är apostrofer (’) 
vid inklistring i Outlook bytts ut till accenter (´) vid kopiering och inklistring. Kontrollera 
att de verkligen är apostrofer också i Outlooks ruta efter att du klistrat in texten.
Om det ändå inte fungerar, testa att byta ut today mot idag eller vice versa.



Om du ändå går bet, gör istället inställningarna manuellt och sätt värdena till det här:

Då får du i och för sig inte med uppgifter som förfaller senare men har startdatum idag, 
men du får åtminstone dagens uppgifter och de som är sena, vilket kanske räcker.
Självklart är du också välkommen att skicka mig en skärmdump på SQL-rutan och fel-
meddelandet, så tar jag en närmare titt på det.

Ta bort kolumner 
I vyerna, ta bort alla kolumner du inte använder. I standardutförandet har de flesta vyer 
fler kolumner än du behöver. Risken är att listan blir svårläst om där står information du 
egentligen inte bryr dig om. Gör så här: 

1. I en vy, högerklicka på en kolumnrubrik och välj ”Fältväljaren” från den meny som 
dyker upp. 

2. Klicka, dra och släpp de kolumnrubriker du inte vill ha i vyn till fältväljarfönstret. 
3. Skulle du hitta någon kolumn i fältväljaren som du vill lägga till i vyn, klicka, dra och 

släpp den mellan två kolumnrubriker, så läggs kolumnen till där.
Kolumner jag rekommenderar dig att ha i vyerna är, t ex: 

- Slutfört (för då får du en ruta att kryssa i när uppgiften är klar)
- Ämne för uppgift
- Slutdatum (kallas ”Förfallodatum” i tidiga Outlook-versioner)
- Kategorier
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- Företag (d v s projekt / stor uppgift)

Kolumner du i regel kan göra dig av med är: 
- I mappen
- Flagga
- Skapat
- % färdigt
- Status

Omvandla ett mail till en uppgift 
Istället för att flagga ett mail med röd flagg eller markera det som oläst (fastän du läst 
det) som en signal om att du ska göra någonting med det här mailet, omvandla mailet 
direkt till en att göra-uppgift. Ska du göra något med ett mail, har du något att göra och 
det är därmed en att göra-uppgift. Gör så här: 

1. I mail-listan, klicka på mailet med vänster mustangent och dra mailet till ”Uppgifter”-
knappen, där du släpper tangenten. 

2. Det skapas då en ny uppgift, som har ärenderaden som ämnesrad och textinnehållet 
i mailet som anteckning.

3. Ändra ämnesraden till hur att göra-uppgiften lyder och fortsätt skapa uppgiften pre-
cis som vilken uppgift som helst (se ovan).

Eller, 

1. I mail-listan, klicka på mailet med höger mustangent och dra mailet till ”Uppgifter”-
knappen, där du släpper tangenten. 

2. Nu öppnas en liten meny, varifrån du väljer ”Kopiera hit som Uppgift med bifogad fil” 
3. En ny uppgift skapas, som har hela mailet intakt bifogat som en bilaga i anteck-

ningsrutan. I mailet ligger eventuella bilagor kvar. 
4. Fortsätt skapa uppgiften precis som vilken uppgift som helst.

Ta bort flaggade mail ur listan 
Har du ändå mail som du har flaggat, kan du filtrera bort dem ur din att göra-lista, så att 
listan blir lättare att arbeta med. Här finner du en instruktion om hur du går tillväga.

David Stiernholm, struktör 
david@stiernholm.com 
 
Fler strukturtips finner du på www.stiernholm.com/mer.
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