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Abstrakt 
 

Projektet bestod i att skapa en ny hemsida till företaget Entusiastisk Coaching. 

Genom detta projekt når företaget ut till en bredare målgrupp och har större chans 

att genom coaching hjälpa människor, exempelvis att göra karriärval. Hemsidan 

har skapats med hjälp av CSS, PHP, HTML och JavaScript. Det främsta syftet 

med hemsidan var att göra den användarvänlig. Resultatet av detta arbete blev en 

hemsida som företaget är nöjd med och som fungerar på det sätt som planerades. 

Nyckelord: Webbdesign, Coaching, Hemsida, PHP, HTML, Användbarhet  



             

 

   

   

   

 

 

Förord 

Denna rapport berättar om mitt examensarbete på Högskolan i Gävle, där jag 

avslutar mina studier i Internetteknologi. Jag hoppas att jag med mitt 

examensarbete har kunnat hjälpa Frida Löfling i hennes företagande så hon kan 

synas och få en större kundkrets som bidrar till att hon kan utvidga sitt företag.  

Det känns bra att kunna hjälpa ett nystartat företag att nå ut till kunder genom 

att producera en webbsida. Dessutom har jag fått inblick i hur coaching 

fungerar och vilka tjänster företaget erbjuder.  

 

Handledare för mitt examensarbete har varit Carina Pettersson.  

 

Jag vill passa på att tacka Frida Löfling som gett mig möjlighet att jobba med 

hennes hemsida. Dessutom vill jag tacka min handledare och mina 

klasskamrater som hjälpt mig med tips och stöd. 
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1 Inledning 

1.1 Problemområde 

Som egen företagare där man har sin arbetsplats i hemmet kan det vara svårt för 

företaget att synas. Det har blivit relativt populärt med coaching företag och 

konkurrensen är stor.  Det är därför viktigt för mindre företag som exempelvis 

Entusiastisk Coaching att synas om de ska bli lönsamma. 

 

En hemsida är ett bra alternativ då nästan alla i dagsläget har tillgång till Internet och 

ofta söker efter företag därigenom. Det är enkelt att kontrollera uppgifter och jämföra 

tjänster så att man hittar den coach som passar ens egna behov.  

 

Under skapandet av Entusiastisk Coachings hemsida uppstod några frågetecken kring 

vad beställaren egentligen var ute efter och hur denne ville att hemsidan skulle se ut.  

 

När man gör en hemsida på beställning kan det finnas en svårighet att göra beställaren 

helt nöjd, då de har ofta en färdig bild av slutprodukten. Ett exempel kan vara att 

beställaren har sett en hemsida som denne tycker är snygg och gärna vill ha något 

liknande.  

Som webbdesigner måste man ta reda på kundens verkliga behov och tillgodose 

beställarens önskemål, samtidig som man säkerställer att kraven på användarvänlighet 

uppfylls. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att skapa en relation mellan företaget och de framtida kunderna. 

Målet är att ge information om företaget och dess grundare samt de tjänster som företaget 

erbjuder via denna hemsida.  
 

Följande frågor ställer jag mig för att kunna förutse eventuella problem och för att kunna 

sätta mig in i företagets affärsidé. 

  

 Vad krävs för att skapa en användarvänlig hemsida? 

 Vilka eventuella hinder finns för en fungerande hemsida?  

 

2 Bakgrund 

Ett nytt företag vid namn Entusiastisk Coaching ska startas av Frida Löfling. Frida 

Löfling är en NLP certifierad coach. NLP står för NeuroLingvistisk Programmering 

[6]. En av grunderna i NLP är hjälp till självhjälp.  

Genom frågor, uppgifter och olika verktyg hjälper en coach till med att se 

möjligheter som annars är lätta att förbise. Under coaching krävs det både arbete och 

självreflektion hos den som coachas.  

Företaget vill ha möjlighet att nå ut till omvärlden och har därför behov av en 

hemsida. Hemsidan ska följa de riktlinjer som finns för användarvänlighet och vara 

tillgänglig för potentiella kunder, det vill säga personer som vill göra karriär. Eftersom 

det inte tidigare funnits någon hemsida så är det viktigt med en bra dialog med 

beställaren för att designern ska kunna ta reda på beställarens behov. 
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3 Metod 

Från tidigare arbeten med liknande projekt kommer designern att använda 

erfarenheten från dessa för att på ett smidigt sätt kunna lösa uppgiften.  

Projektet startar med att designern i samråd med beställaren skapar en tidsplan. Detta 

görs genom att först skapa ett Pert schema (se bilaga 6), där det ska struktureras upp 

vad som ska göras. Utifrån detta skapas sedan ett Gantt schema (se bilaga 7), som 

innehåller en mer detaljerad tidsplan.  

 

Med beställarens önskemål om vilka funktioner som är viktiga för denne på hemsidan 

ska det skapas en skiss och efter detta en prototyp med HTML kod. Med JavaScript 

kommer det att bli ett bildspel och en datumfunktion på hemsidan. Layouten kommer 

att styras med CSS mallar och hela sidan kommer att byggas med hjälp av notepad++. 

 

Med utgångspunkt i detta konstrueras hemsidan med PHP kod. För att utveckla layouten till 

hemsidan kommer beställaren under arbetets gång med förslag och idéer för hur denne vill 

att sidan ska se ut. Logotypen kommer att göras med hjälp av ett bildredigeringsprogram [7] 

och tanken är att den ska harmonera med hemsidans layout men även företagets syfte. 

Beställaren kommer även i denna mening att ge förslag för hur logotypen ska se ut. 

 

4 Krav på system 

Hemsidan ska tillhandahålla den information som krävs för att Entusiastisk Coaching 

ska kunna marknadsföra sig över Internet. För att det inte ska bli missförstånd mellan 

designer och beställaren så upprättas en kravspecifikation (se bilaga 1). I den uttrycks 

följande krav på hemsidan: 

 

 Sidan ska vara översatt så att även engelsktalande personer har möjlighet att 

använda sig av den.  

 Hemsidan ska ha ett kontaktformulär som skickas till beställarens e-post 

adress.  

 Det ska skapas en logotyp som passar med den profil som beställaren önskar.  

 Det skall göras ett bildspel för att skapa rörelse på webbsidan. 

 En informationsvideo eller inspirationsvideo om coachning ska vara länkad 

till hemsidan.  

 Sidan ska vara uppbyggd med PHP, HTML och exempelvis JavaScript eller 

annat script för att göra den interaktiv.  

 Hemsidan bör vara sökbar i de stora sökmotorerna.  

 Den bör även vara grafiskt tilltalande och funktionell.  

 

5 Genomförande 

Enligt författaren till Användbarhetsboken[1] så bör en väl fungerande hemsida vara ren från 

banners och harmonera med bild och text. Det ligger även i beställarens intresse att det 

skapas en stilren sida som är lättläst och överskådlig. 

 

Under arbetets gång kommer felaktigheter att kontrolleras i koden med jämna mellanrum. 

Hemsidan ska skapas så användarvänlig som möjligt då detta är ett av huvudmålen.  

 

För att ha möjlighet att testa sidorna lokalt och använda datorn som en webbserver måste 

både PHP och Apache installeras. Detta i förstahand för att tillgången till ett webbhotell inte 
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finns innan slutet av projektet. Installationerna gjordes genom att följa två guider på 

webdesignskolan [2]. PHP används som komplement till HTML kod för att bygga en pålitlig 

hemsida med möjlighet till formulärhantering. PHP har även den fördelen framför HTML 

kod att menyer och sidor som kommer att återanvändas, ligger i ett eget dokument så det är 

lätt att ändra i koden för att uppdatera alla sidor. 

 

Efter att hemsidans layout är klar och de funktioner som krävs fungerar, ska 

dokumenteringen börja. För att underlätta uppdateringar kommenteras koden och en kort 

programdokumentation (se bilaga 2) ska skapas.  

 

När arbetet med layouten nästan var klar gjordes ett användartest för att kontrollera om det 

var något som måste ändras i den slutliga produkten. Sist skapas det en rapport över hela 

arbetet.  

 

6 Test 

Eftersom det är en förhållandevis liten hemsida så har det varit svårt att veta om 

användarvänligheten är bra så ett användartest (se bilaga 3) gjordes där fem oberoende 

personer fick gå igenom hemsidan och testa den. Det var deras allmänna åsikter om utseende 

och tillgänglighet som var huvudsyftet med testet. Genom detta test öppnades möjligheten att 

ändra på saker som är självklara för designern men som för andra kan upplevas förvirrande 

och otydliga. Följande bild är hemsidan (se bilaga 4) som testpersonerna fick testa.  

(se figur 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Gamla layouten på hemsidan 
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6.1 Användningstest 

Följande frågor ställdes till testpersonerna:  

 

 Är sidan överskådlig? 

 Var kan du se en inspirationsfilm? 

 Kan du byta språk på hemsidan?  

 Upplevde du några problem? 

 Vad behöver förbättras? 

 
 

Efter testet behövde designern ändra på vissa delar av hemsidan. Utifrån testpersonernas 

synpunkter ändrades meny och benämningarna på menyn förtydligades. Dessutom behövde 

sidorna tydliga rubriker då kunde vara förvirrande att veta var på hemsidan man var.  

Bakgrunden fick också ändras då det blev för mörkt med den bakgrundsbild som först valts. 

Uppläggningen av text i den engelska versionen av hemsidan fick också förändras då det inte 

var samma radbrytningar som i den svenska. Länken till inspirationsfilmen var en bild och 

detta var otydligt då fyra av fem testpersoner hade svårt att hitta filmen. Detta ändrades 

senare till en tydligare bild samt en bildtext som förtydligande att det var en länk till ett 

videoklipp.   

                                                                   

Detta var den första länk som testpersonerna skulle leta efter och som upplevdes som 

otydlig. (Se figur 2) 

 

 

 

 

 

Figur 2 Gamla videolänken på hemsidan 

 

Detta är länken efter ändring, samt att det finns en beskrivande text nedanför som 

förtydligar. (Se figur 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Videolänk på hemsidan 

 

Företagets namn samt logotyp måste förstoras eftersom användningstestet visade att det var 

oklart vad företaget heter. Logotypen ska heller inte bakas in i bakgrunden utan få en egen 

ram och förtydligas.  

 

En fördel med att ha en blandad grupp testpersoner gör att man inser att vissa saker behöver 

förtydligas för att passa olika användare. Det är viktigt att tänka på att alla inte har samma 

datorvana och erfarenhet av Internet. Stilmässigt är flaggorna snygga i rund form men då den 

låg i samband med logotypen trodde flera av testpersonerna att den tillhörde logotypen. 
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Därför ändrades flaggorna till fyrkantiga och lades till höger i sidhuvudet, medan logotypen 

får stå kvar i det vänstra hörnet.    

 

6.2 Validering 

För att kontrollera att hemsidan visas lika i olika webbläsare är hemsidan validerad. 

Detta gjordes med hjälp av en validator [11].  

7 Hemsidan 

Hemsidan är uppbyggd med en startsida och fyra undersidor enligt följande:  

 Startsida- här står lite kort sammanfattad information om företaget. 

 Om mig – En beskrivning om beställaren som coach. 

 Tjänster – Beskrivning om vad företaget kan hjälpa till med. 

 NLP – En länk till Youtube och NLP film, samt kort information om NLP. 

 Kontakt – Kontaktuppgifter samt ett kontaktformulär som skickas till företagets e-

post.  

 
Detta är resultatet (se figur 4) av hemsidan(se bilaga 5) efter användningstestet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Hemsidan Entusiastisk Coaching 

 

Hemsidans alla sidor är översatta till engelska. Detta för nå de människor som inte är 

svenskspråkiga. I sidhuvudet ligger loggan och på startsidan ett bildspel. Bakgrunden är ljus 

med mörkt text. Bildspelet varierar i olika färger, därför kan en mörk bakgrund störa 

helheten.  

 

Loggan är en länk tillbaka till startsidan då de flesta loggor som ligger på webbsidor har det 

som standard. Flaggan ligger också i sidhuvudet men inte i samband med logotypen då detta 

upplevdes av testpersonerna som att den tillhörde logotypen. I sidfoten ligger copyright text.  
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En ikon[4] har skapats och denna ligger i adressfältet, detta för att skapa igenkänning med 

företaget.  

 

Istället för att bara ha en e-post adress till företaget finns det även ett kontaktformulär där 

man kan skicka ett kortare meddelande direkt till företaget. Detta gör användaren mer 

interaktiv med webbsidan.  

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Genom att jämföra olika hemsidor som beställaren tycker om fick jag en bild om hur 

man kan sammankoppla olika delar för att göra en helt ny version som beställaren kan 

tänkas bli nöjd med.  

 

Innan det började skissas på hemsidans layout så studerades litteratur inom ämnet, 

med tips om hur man skapar en fungerande webbsida. Användbarhetsboken [1] ger 

förslag på upplägg och utformning.  Det man som skapare av en hemsida bör tänka på 

är att det är viktigt att sätta användaren i centrum. Under processen ska man tänka på 

vilka som är användare och vad de kan tänkas tycka om struktur, menyer, bilder och 

färger. 

 

Att lägga hela layouten i CSS gör arbetet mindre tidskrävande då alla sidor ändras 

genom att man ändrar i en fil. Jag har skrivit all kod i notepad++, detta för att få ett bra 

sammanhang och kunna hitta de fel som ibland blir med taggar och liknande.   

 

Scriptet till bildspelet försökte jag först att skriva själv men jag fick inte till det som 

jag ville så jag letade reda på ett gratis script[3] på nätet som jag har använt mig av.  

 

PHP och Apache webbserver valdes till stor del eftersom att de båda är Open-Source, 

detta gör det lätt att hitta guider och tips till lösningar på Internet. Jag har sökt mycket 

information över Internet och är glad att det är lätt att hitta guider och tips, samtidigt 

som jag vet att det är viktigt att vara källkritiskt.  

 

Vissa idéer som beställaren har haft har inte kunnat uppfyllas. Som exempel, skickades sju 

olika adresser till webbsidor från beställaren som denne gillade och önskade kombinera till 

en sida som skulle passa till företaget. Hade beställarens önskemål fullföljts skulle det ha 

blivit en rörig och svårbegriplig hemsida.  

 

Jag hade fyra personliga möten med beställaren och övrig kontakt sköttes via telefon och e-

post. Handledaren träffade jag ett par gånger på högskolan för att visa upp hemsidan och 

diskutera projektet. Jag har även haft kontakt med handledaren över e-post och telefon för att 

få hjälp och tips till dokumentationen. 
 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Det var positivt att få respons av testpersoner. Detta tillsammans med litteratur [1] i ämnet 

om uppbyggnaden gjorde att jag kunde föra arbetet framåt.  
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Möjligheterna som finns med Internet i dagsläget gör det lätt att hitta information och 

tips om lösningar, jag har försökt att vara källkritisk och jag har varit medveten om att 

det man hittar på Internet inte alltid är bra. 

 

Det är viktigt att tänka på att internetanvändarna har olika förutsättningar och att deras 

kunskaper ligger på olika nivåer. För Entusiastisk Coaching som vänder sig främst till 

personer som behöver hjälp med arbetslivet varierar användarna i både ålder och 

teknisk färdighet och detta är något jag har tagit tillvara på under skapandet av 

hemsidan. 

 

För att nå ett lyckat resultat är kommunikationen mellan beställaren och den som gör 

hemsidan mycket betydelsefullt. Utan bra kommunikation tror jag inte att det går att få 

ett resultat som beställaren är nöjd med. 

 

Genom att jag har skapat en tidsplanering så var strukturen på arbetet bra. Det var lätt 

att se hur projektet fortlöpte och genom att hålla mig till planeringen så har det inte 

varit någon större tidsbrist under arbetets gång. 

 

Det går hela tiden att arbeta fram nya bättre layouter men som jag tidigare sagt så bör 

man vara lyhörd mot beställaren och låta denne avgöra när resultatet är bra.   

 

9 Slutsatser 

Jag upplever att beställaren är positivt inställd till hur hemsidan blev. Mina kunskaper har 

förbättrats och jag har lärt mig lite mer om PHP och funktionerna i CSS. 

 

De frågor jag ställde mig i början har jag fått svar på. Jag förstår vad coachning innebär och 

genom att få feedback, har jag förstått vad som krävs för att sidan ska bli användarvänlig och 

funktionell. Jag lärde mig i mitt användningstest att det är skillnad i ålder hos användarna, 

hur mycket de kan och vad de letar efter på en webbsida.  

 

Sedan har jag lärt mig att det är viktigt att alltid validera sin sida så man är säker på att alla 

webbläsare tolkar koden likadant och visar sidan på det sätt som det är tänkt.  

 

Resultatet uppfyllde de krav som var satta och de funktioner som var viktiga har blivit 

tillgodosedda. 

 

 Sidan är översatt till engelska så att även personer som inte är svenskspråkiga 

har möjlighet att använda sig av den.  

 Hemsidan har ett kontaktformulär som skickas till beställarens e-post adress.  

 Det finns en logotyp som passar med den profil som beställaren önskar.  

 Det finns ett bildspel för att skapa rörelse på webbsidan. 

 En inspirationsvideo om coachning är länkad till hemsidan.  

 Sidan är uppbyggd med PHP, HTML och  JavaScript. 

 

Mitt mål att hjälpa Entusiastisk Coaching att bli synligt via nätet och få kunder att hitta 

företaget känns ännu inte uppfyllt. Detta beror på att beställaren vill avvakta med att lansera 

sitt företag. Beställaren räknar med att lanseringen ska ske under våren 2011 då hon avslutar 

den projektanställning där hon nu arbetar. I samband med lanseringen så kommer hemsidan 

att synas i sökmotorerna och mitt mål blir helt uppfyllt.  
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Bilaga 1: Kravspecifikation 

Introduktion och bakgrund 

Jag Annelie Hammar har fått i uppdrag av Frida Löfling att skapa en hemsida till det 

coaching företag som hon ska starta upp vid namn Entusiastisk Coaching. Detta är ett 

helt nytt företag som Frida önskar hjälp med bland annat en grafisk profil och en 

logotyp till. Hemsidan ska följa de riktlinjer som finns för att bli användarvänlig och 

förståelig. Mitt mål är att arbeta fram en stilfull webbplats med de funktioner företaget 

är i behov av.   

Funktioner som skall ingå i den färdiga produkten 

Hemsidan ska tillhandahålla den information som krävs för att Entusiastisk Coaching 

ska kunna marknadsföra sig över internet. 

Sidan ska vara översatt så att även engelsktalande personer har möjlighet att använda 

sig av den. 

Hemsidan ska ha ett kontaktformulär som skickas till Fridas e-post adress. 

En logotyp ska skapas som passar med profilen. 

Funktioner som bör ingå i den färdiga produkten 

Bildspel för att skapa liv i hemsidan. 

Informationsvideo samt inspirationsvideo om coachning. 

Funktioner som är önskvärda i den färdiga produkten 

Hemsidan bör vara sökbar i de stora sökmotorerna. 

Funktioner som valts bort 

Databas för prisuppgifter. 

En FAQ sida för vanliga frågor och svar. 

Krav på användargränssnitt 

Hemsidan ska vara grafiskt tilltalande och funktionell. Sidan ska vara uppbyggd med 

PHP, html och exempelvis JavaScript eller annat script för att göra den interaktiv. Inga 

ytterligare krav på användargränssnitt krävs. 

Förändringsvillkor 

Eventuella förändringar kan ske senast den 10 maj 2010 och kan endast föreslås av 

mig eller beställaren. Förändringar sker endast i samråd och måste godkännas av båda 

parter. 
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Leveransvillkor 

Leverans sker genom att hemsidan läggs upp på www.”address”.se. Denna adress är 

det upp till beställaren av skapa vid valfritt webbhotell. Hemsidan ska senast vara 

färdig för att användas den 7 juni 2010. I leveransen ingår dokumentation i form av en 

instruerande manual för hemsidans funktioner och uppdateringsmöjligheter. 

Efter att leveransen är genomförd har Frida Löfling rätt att använda, underhålla samt 

vidareutveckla hemsidan för egen användning.  

Efter avslutande har jag fulla rättigheter att återanvända layout och de delar av 

hemsidan som ej är direkt knutna till Entusiastisk Coaching i framtida produkter. 

Speciella krav 

Från Entusiastisk Coaching behöver jag följande: 

Uppgifter om material som skall läggas upp på hemsidan samt tillgång till detta.  

Webbhotell med inloggningsuppgifter för redigering och uppläggning av hemsidan. 

Löpande kontakt med Frida Löfling vid frågor, funderingar och problem. 
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Bilaga 2: Programdokumentation 

PHP filerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PHP- include filer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSS -filerna 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Jag har skapat hemsidan i Notepad++. Webbhotellet är one.com. 

Formmail och kontaktform samarbetar för att formuläret ska fungera korrekt 

och skickas till den e-post som är angiven. Likaså samarbetar meny och 

meny_config för att menyn ska hämta rätt sida. Jag har gjort en ikon som ligger 

i adressfältet, denna ligger i alla mappar för att fungera korrekt. Samtliga bilder 

som används ligger i en mapp som heter bilder. 
 

 

index ”Startsida” 

sida2 ”Kontakt” 

sida3 ”Om mig” 

sida4 ”Tjänster” 

sida5 ”Om NLP” med länk till Youtube 

engindex ”Home” 

engsida2 ”Contact” 

engsida3 ”About me” 

engsida4 ”Services” 

engsida5 ”About NLP” med länk till 

Youtube 

meny Hämtar filnamn till aktuell sida 

meny_config Styr namnen i menyn 

engmeny_config Styr namnen i menyn för den 

engelska versionen 

bildspel Styr bildspelet 

sidhuvud Styr text och bild som är i 

sidhuvudet 

sidfot Styr text som är i sidfoten 

formmail Styr över kontaktformuläret 

kontaktform Styr över kontaktformuläret 

eformmail Styr kontaktformuläret i engelska 

versionen 

engkontaktform Styr kontaktformuläret i engelska 

versionen 

meny Styr dispositionen hos menyn 

samt färger 

layout Styr dispositioner och färg hos 

hela webbsidan 

Även bakgrundsbild ligger i 

denna fil 
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Bilaga 3: Användningstest 

Subjektivt användningstest Entusiastisk Coaching 

Sammanfattning 

Detta användningstest gjordes på fem utvalda personer i olika åldersgrupper. Testet gick ut 

på att undersöka om funktionerna och upplägget av hemsidan fungerade som det var tänkt. 

 

Genomförande 

Frågor 

 

1. Är sidan överblicklig? 

2. Var kan du se en inspirationsfilm? 

3. Kan du byta språk på hemsidan? 

 

A) Man 28 år 1. Ja men meny? 2. Hittar inte 3. Nej 

B) Kvinna 51 år 1. Ja 2. Hittar inte 3. Nej 

C) Kvinna 26 år 1. Ja 2. På NLP sidan 3. Ja på flaggan 

D) Kvinna 32 år 1. Ja 2. Hittar inte 3. Oklart 

E) Man 55 år 1. Nja 2. Hittar inte 3. Nej 

 

A) 1. Menyn behöver justeras så det är tydligare vad NPL är för länk. 2. Svårt att hitta 

inspirationsfilm utan hjälp, letar i menyerna. 3. Nej tror att flaggan tillhör logotypen. 

B) 1. Ja men ljusare bakgrund. 2. Nej hittar inte alls filmen, ger upp. 3. För liten flagga, hittar 

inte utan hjälp.  

C) 1. Ja men rubriker behövs för att förstå var man är. 2. Ja uteslutningsmetoden, behövs 

förtydligas, gärna med text. 3. Ja fast större flagga vore att föredra. 

D) 1. Ja tydligt var menyn är, text lättsam. 2. Nej hittar inte på en gång, letar länge behöver 

vägledning. 3. Hittar men blev osäker på om flaggan var till språket. 

E) 1. Företagets namn skulle vara trevligt att se 2. Nej vart är den? Ger upp.  3. Hittade inte 

den lilla flaggan. 

Efterintervju 

Upplevde du några problem? 

Vad behöver förbättras? 

 

 

Utvärdering 

Eftersom det var problem med nästan alla testpersoner och jag fick gå in och hjälpa de flesta 

så upplevde alla någon form av problem, dessa blir åtgärdade. Det som testpersonerna var 

överens var att storlek, form och färg behövde ändras och bli tydligare. Detta har jag tagit 

tillvara på.  
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Bilaga 4: Gamla layouten 
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Bilaga 5: Entusiastisk Coaching hemsida 
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Bilaga 6: PERT- schema 
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Bilaga 7: GANTT- schema 
 

 


