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GTD på 15 minutter - en pragmatisk guide
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Hva er “GTD”?
GTD - eller “Getting things done” - er et 
rammeverk for organisering og oppfølging 
av egne oppgaver og prosjekter. Men målet 
er mer enn bare å “få ting gjort”. Et mer 
detaljert navn kunne vært “Få ting gjort på 
en mye bedre måte enn bare å la ting skje, 
som ofte resulterer i ting som ikke er OK i 
det hele tatt”. Men det blir litt i lengste laget.

Målet er å gi deg et system du kan stole på 
100% for å samle oppgaver, ideer og 
prosjekter - både vage ting som “finn opp 
den beste tingen noensinne” og konkrete 
ting som “Ring Cato 8. desember for å 
diskutere forretningsstrategi”. Alt!
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En av de grunnleggende konseptene i GTD 
er at du er dum - eller, det vil si, at din 
underbevissthet er ganske dum når det 
gjelder å tenke på de tingene som du skulle 
ha gjort. 

Eksempelvis kan du vite at du må fikse bilen 
din før neste uke. Men istedet for å minne 
deg på dette når du kjører forbi verkstedet, 
plantes en nagende følelse av at “jeg må 
huske... noe” i hjernen din. Med mange slike 
tanker blir det liten plass til kreativitet og det 
å tenke nye tanker. En stor del av “magien” 
med GTD er å forvandle både oppgaver og 
innfall til fysiske og synlige aksjoner som du 
snart vil se.

Det GTD gir deg - når du forstår og tar i 
bruk metoden rett - er et feilfritt system for å 
holde oversikt over hva du trenger å gjøre, 
bør gjøre, eller bør overveie å gjøre. 

Når systemet og din tillit til systemet er på 
plass, vil underbevisstheten din slutte å 
holde rede på alle de tingene i livet du 
trenger å gjøre og stoppe med å minne deg 
på dem. Det reduserer stress, frigjør viktig 
hjernekapasitet til mer produktiv tankekraft - 
kanskje sparer det deg også for reell tid så 
du har mer tid til overs til det du liker.

Ok - så hvordan virker dette egentlig? Det 
første du må gjøre er å stå på hodet i en 
omvendt lotus yogaposisjon. Nei, hehe, vi 
bare tuller med deg. Det fungerer rett og 
slett med noen enkle lister, som enhver med 
papir og blyant kan klare. Det finnes til og 
med dataverktøy som kan klare å håndtere 
slike lister i våre dager. Ja, det er helt utrolig! 
Vår anbefaling på noen slike verktøy finner 
du til slutt i dette dokumentet.

Alt du trenger er disse listene (engelske 
navn i parentes vil du sikkert møte på i GTD 
dataverktøy om du ender opp med et slikt):

1. Innboks (In)

2. Neste handling
(Next actions) 
- sannsynligvis flere, 
det kommer vi tilbake 
til

3. Venter på (Waiting for)

4. Prosjekter (Projects)

5. Senere/kanskje (Some day/maybe)

Disse listene vil du gå over jevnlig, og de 
utgjør selve ryggraden i GTD systemet. 
Hvordan de brukes er beskrevet nedenfor. I 
tillegg til disse listene trenger du en kalender 
som lar deg skrive ned dato og tids-
spesifikke oppgaver og hendelser. Tipper du 
har en alt, som er klar for bruk!

Innboks-listen
Innboksen er der du 
dumper alle ideer 
og tanker når de 
slår deg. 
Kanskje ber 
sjefen deg 
skrive et 
notat, eller du 
ser en plakat for 
en film du vil se. Barrieren for å legge til noe 
på denne listen må være så lav som mulig. 
Slår det deg - skriv det ned. Inn i notisboken 
din, eller trykk på de riktige tastene på 
telefonen eller tastaturet ditt for å legge det 
inn der.
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Selv om vi snakker om innboksen så kan 
dette være flere lister, men jo færre jo bedre. 
Vi anbefaler et data/mobilprogram, men 
tviholder du på penn og papir så fortsett 
med det. Det viktigste er å få dette ut av 
hjernen og ned i innboksen så 
underbevisstheten får ro, ikke sant?

Når du begynner å bruke GTD første gang, 
ta deg gjerne en hel time og sett deg til å 
skrive ned alt du vil gjøre - eller må gjøre. 
Disse løse trådene inkluderer alle ting i livet 
som ikke er slik de bør være. Trenger du ny 
tannbørste? Har du lånt et hageredskap hos 
naboen? Er det et møbel som skulle vært 
malt i en annen farge? Alle løse tråder på 
privaten og i jobbsammenheng bør inn i 
innboksen.

Gjennomgang av innboks-listen
Punktene i innboksen din bør gjennomgås 
en for en i den rekkefølgen de er i på listen. 
Når du går gjennom et punkt er det første 
spørsmålet du må stille deg: kan dette 
gjøres? - eller med andre ord, trenger jeg å 
gjøre noe? 

Hvis svaret på det er NEI, stryk det fra listen 
hvis du ikke trenger det, behold det i arkivet 
ditt (“jeg kommer sikkert til å trenge denne 
artikkelen igjen senere en gang...”), legg den 
til i “Senere/kanskje” listen (typisk for ting 
som “lær indonesisk”), eller rug på det. 

Vent, hva? Ruge på det? 

Ja, på en måte. Hvis det er noe som du vil 
minne deg selv på senere (f.eks: “jeg forstod 
ikke denne artikkelen skikkelig, jeg må se på 
den igjen om et par uker”) så bør du legge 
det inn i kalenderen din eller i arkivet med en 
påminnelse, noe vi vil forklare senere.

Ok, så hvis punktet du går gjennom kan 
gjøres - med andre ord: noe bør gjøre med 
det - da skal du spørre deg selv “hva er det 
neste jeg bør gjøre?” Den neste handlingen 
må være en fysisk og synlig handling. Altså, 
ikke “planlegg kakelotteri”, men “send e-
post til Are og Lene og minn dem på å bake 
kaker”.

Dette punktet - at en neste handling 
bør være den neste fysiske, synlige 
handlingen som tar prosjektet nærmere 
sitt mål - er kanskje den viktigste 
“regelen” i GTD. 

Ved å bruke et par ekstra sekunder 
på å komme opp med hva som fysisk 
trengs å gjøres, sørger du for at dine 
“neste steg”-lister kun inneholder ting 
du kan gjøre uten videre tankearbeid. 
“Forarbeidet” har allerede blitt gjort (selv 
om handlingen godt kan være 
planleggingsarbeid), og dette reduserer 
drastisk motstanden mot å faktisk gjøre 
tingene.

Når du har bestemt den neste handlingen 
bør du vurdere om den tar deg 2 minutter 
eller mindre å gjennomføre. Hvis det er 
tilfellet, gjør det. Omgående! Grunnen til 
dette er enkel: Hvis det tar deg 2 minutter 
eller mindre å gjøre det, så er tiden det tar å 
følge det opp i systemet stor i forhold til hva 
oppgaven reelt sett krever.

Tar det mer enn 2 minutter bør oppgaven 
delegeres til andre hvis mulig - og beskrive 
hva som ble delegert og når på en “Venter 
på”-liste, eller legge det til i din egen “Neste 
steg”-liste. Med mindre du har spesielle 
superkrefter når det gjelder delegering, så vil 
høyst sannsynlig “Neste steg”-listen være 
stedet hvor det meste ender opp. 
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Kreves det mer enn 1 fysisk, synlig handling 
for å løse oppgaven så legger du til en 
generell beskrivelse av hva du vil oppnå 
(“Holde sommerfest”) på “Prosjekt”-listen, 
som vi straks skal forklare nærmere.

Oppsummert: Når du gjennomgår 
innboksen(e) din(e), skal du følge 
prosedyren i arbeidsflytskjemaet over.

Neste steg-listen
Så, hva er egentlig “neste steg”-listen for 
noe? Vel... en liste over de neste stegene du 
må ta, selvsagt. Et annet navn kunne vært 

“gjør-så-snart-som-mulig” oppgaver - det er 
rett og slett listen over tingene du vil velge 
fra når du skal plukke de oppgavene du vil 
arbeide med.

Venter på-listen
Når du delegerer en oppgave til andre, 
sender en mail som du forventer et svar på, 
bestiller noe, eller på andre måter har en 
oppgave som er “blokkert” fordi du venter 
på at noen andre gjør noe, da skal du skrive 
det ned i “venter på”-listen. Tingene på 
denne listen bør alltid merkes med den 
datoen de ble lagt til listen. Det gjør det 
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lettere når du skal skrive e-post til kollegaen 
din og si “Jeg venter fortsatt på den 
rapporten som du sa du skulle gjøre ferdig 
ved månedsskiftet. Det er nå 19 dager 
siden!”.

Prosjekter-listen
Hvis du har fulgt med så langt så har du 
kanskje bekymret deg for at en “forske på 
telepatisk styring av datamaskiner”-oppgave 
på din “neste steg”-liste er alt som er 
skrevet ned rundt din plan å bli den nye 
Steve Jobs. Ville det ikke da være lett å 
miste oversikten straks denne oppgaven er 
gjort og strøket av listen? Jo, det ville det. 
Det er der “Prosjekt”-listen kommer inn.

GTD sin definisjon av et prosjekt er svært 
bredt. Det definerer det som et mål som 
krever mer enn ett tiltak/steg. Disse 
prosjektene bør inn på din “Prosjekt”-liste. 
Listen er rett og slett en liste over 
prosjekttitler, og - hvis du vil - beskrivelser 
og hva du vil ha ut av prosjektene.

Senere/kanskje-listen
Du vil ikke gå glipp av de virkelig gode 1-
million kroner ideene dine som å lage en 
“hoppe til konklusjon”-matte, men siden 
dette er et prosjekt du må vente med å 
realisere til du har mer tid er det heller ikke 
fornuftig å “forurense” “Neste-steg”-listen 
din med det heller. Husk at “Neste steg”-
listen bare skal inneholde det som skal 
gjøres så snart som mulig.

Det er her “Senere/kanskje”-listen kommer 
inn i bildet. Denne listen inneholder rett og 
slett oversikten over ideer og prosjekter som 
du kanskje vil realisere en eller annen gang i 
fremtiden. Dette er stedet hvor både “male 

soverommet i mer behagelig farge” og 
“starte et politisk parti” bør havne (forutsatt, 
selvsagt, at du ikke vil starte med noe av 
dette akkurat nå). Denne listen bør sees 
over som en del av systemet for ukentlig 
evaluering vi har beskrevet nedenfor.

Kontekster
Kontekster er merkelapper som du kan 
merke oppgavene på “Neste steg”-listen 
med. Konteksten sier noe om når oppgaven 
kan løses, eller hva du trenger for å løse 
den. Det er mulig å løse dette på flere måter. 
Det enkleste er nok å ha en separat “Neste 
steg”-liste for hver kontekst. Dette løser de 
fleste dataprogrammer som er basert på 
GTD. 

Det er vanlige å markere kontekstene med 
@ tegnet, for eksempel @hjemme, 
@kontoret og @data. En enkel “Neste 
steg”-liste kan da se slik ut:

Aksjon Kontekst

Kjøpe brød til lunsj @butikken

Skrive ferdig tilbudsbrev til 
Anders

@data

Snakke med sjefen om lønn @kontoret

Hvor mange kontekster du trenger avhenger 
av hvor mange neste steg du har og 
hvordan hverdagen din ser ut. Det viktigste 
er å kunne avgjøre - på et blunk - hvilke 
mulige oppgaver du kan løse avhengig av 
hvor du fysisk er, og hvilket utstyr du har for 
hånden. Det kan derfor være en god ide å 
ha en @overalt kontekst for ting du kan 
utføre hvor som helst.
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Saks-kontekster
Dersom du har jevnlige møter med gitte 
personer kan det være fornuftig å ha egne 
“saks-kontekster”, en for hvert forum eller 
person, der du kan notere ned ting som 
trengs å diskuteres ved neste møtepunkt.

Kalender
Kalenderen er for 
de tingene som du 
må gjøre på en gitt 
dato, eller gitt 
tidspunkt, og 
ingenting annet! Du 
leste rett - ikke noe 
“installer Java” på 
kalenderen neste 
onsdag hvis du 
bare tenker du har lyst til å ha det gjort da.

Men... hvorfor?

Fordi det å bare ha oppgaver i kalenderen 
som virkelig er tidskritiske og datosensitive 
gjør den mer nyttig, siden den faktisk da 
forteller deg hva du må ha gjort på en gitt 
dato. Den er ikke spedd ut med alt mulig 
annet. De tingene som du vil gjøre, men 
som ikke forårsaker kosmiske problemer 
om de ikke likevel blir gjort den dagen, hører 
hjemme på “Neste steg”-listen din. Og der 
blir du minnet om den og får sjansen til å 
gjøre den likevel, så du går ikke glipp av 
noe!

Ukentlig evaluering
David Allen’s bok om GTD kaller den 
ukentlige evalueringen for “en kritisk faktor til 
suksess”, og han tøyser ikke. Hvis du 
begynner å bruke GTD metoden og ikke er 

en robot, så vil ting gå skjevt i løpet av en 
uke. Kanskje har du glemt å legge til et nytt 
neste steg på et prosjekt. Kanskje har du 
glemt å fjerne noe du har gjort, eller 
innboksen svømmer over.

Den ukentlige evalueringen skal gjøres - ja, 
du skjønte det - ukentlig. Det vil ta litt tid, så 
sett av tid til dette på et passende 
tidspunkt. Når du gjør en ukentlig evaluering 
bør du minst gjøre følgende:

• Sørge for at hvert prosjekt har minst et 
neste steg. Sørg for at hvert steg på 
din “Neste steg”-liste faktisk er noe 
som du trenger eller må gjøre hvis du 
har tid den kommende uka. Hvis ikke, 
flytt den og/eller hele prosjektet til 
“Senere/kanskje”-listen. Eller, hvis du 
tror dette er noe du ikke vil gjøre igjen, 
fjern det. Vær ærlig med deg selv!

• Se gjennom “Senere/kanskje”-listen 
og se om det er noen prosjekter/
oppgaver som bør flyttes til “Neste 
steg”-listen og (om nødvendig) 
“Prosjekt”-listen. Hvis du lager et nytt 
prosjekt på “Prosjekt”-listen, husk å 
også lage en oppgave som fører den 
fremover på “Neste steg”-listen som er 
en fysisk, synlig oppgave.
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Trigger-liste
Når du gjør en ukentlig evaluering kan det 
være lurt å lage seg en “trigger”-liste. Dette 
er rett og slett en liste med nøkkelord som 
“trigger” hjernen din til å tenke på løse 
tråder som du ikke har fått inn i systemet 
ditt enda. En slik liste kunne sett ut som 
dette:

• Sjefen

• Arbeidskolleger

• Prosjekter som er pågående

• Prosjekter som må startes

• Personer jeg må kontakte

• ...

Når man jobber seg gjennom en slik 
“trigger”-liste, dumper du alle ting du 
kommer på i innboksen som du så går 
gjennom etterpå.

Lag deg din egen trigger-liste som du 
vedlikeholder og tilpasser samtidig med din 
ukentlige evaluering.

Få det til å virke
Det finnes mye god “beste-praksis” for 
faktisk å få ditt nye GTD system til å 
fungere. Etterhvert som du blir mer 
komfortabel med GTD kan du slakke litt på 
disse praksisene, dersom du tror det gjør 
det bedre.

• Det er viktig å ha klare skiller mellom 
listene dine, og også mellom “Neste 
steg”-listene. Hvis du blir sittende å 
lure på hvilken kontekst et steg/
oppgave skal ha, bør du revurdere de 
kontekstene du bruker.

• Verktøyene dine bør være morsomme 
å bruke - men ikke for morsomme! 
Hvis du har et vanskelig og tungvindt 
verktøy for å håndtere listene dine vil 
underbevisstheten din stritte imot å 
samle oppgaver. Og er det for 
morsomt å bruke kommer du til å 
bruke tid på å flikke på systemet mer 
enn å løse oppgaver. Finn noe som 
passer for deg.
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Verktøy
Disse verktøyene er ikke strengt tatt en del 
av GTD-metoden, men kan være en hjelp.

For gjennomlesning
Du har helt sikkert en del “les 
[dokumentnavn” type aksjoner i dine “Neste 
steg”-lister. I våre dager er det meste av 
dette enten digitale dokumenter eller 
nettsider. Et par gode verktøy for å holde 
orden på det du ønsker å lese er Evernote 
og Instapaper.

Instapaper er en 
netttjeneste hvor du 
kan sende artikler 
du vil lese til. 
Artiklene kan være 
mail, eller du kan 
markere artikler på 
nettsidene du 
besøker slik at de blir tilgjengelig for deg 
gjennom Instapaper senere. Dine artikler 
kan du så nå via nettbrett, laptop eller mobil 
når du trenger det.

Arkiv
Evernote er et program som kan ta vare på 
filer av alle slag, inklusive 
nettsider. Du 
kan også legge 
på merkelapper 
etter eget 
ønske, noe som 
er midt i blinken 
for et GTD 
system. Evernote 
er derfor midt i blinken som arkiv i et digitalt 
GTD system, og virker på alle slags 
nettbrett, laptop og mobiler.

En av de fineste funksjonene er at du kan 
legge inn en påminner på et dokument du 
har liggende i arkivet ditt. Det betyr at 
dersom eksempelvis en forsikringsavtale må 
fornyes innen en gitt dato, kan du trygt 
arkivere denne i Evernote, og sette på en 
varsling som gjør at du får den inn i GTD 
systemet ditt når fristen nærmer seg.

GTD oppgaveverktøy
Det finnes egne oppgaveverktøy som er 
bygget opp etter GTD tankesett. Dersom du 
vil ha en digital GTD hverdag kan det være 
lurt, men systemet fungerer godt også bare 
på papir.

Det er vanskelig å anbefale et spesifikt 
verktøy, så vi velger å trekke frem 3:

Things - dette er et fint 
verktøy å komme i gang 
med, men er kun for Mac og 
iOS brukere.

Doit.im - dette er et 
fleksibelt verktøy som er 
gratis å bruke med noen 
begrensninger, og virker på 
de fleste plattformer.

Wunderlist - dette er også 
et verktøy som fungerer på 
de fleste plattformer, og som 
er gratis å bruke med noen 
begrensninger.
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