
Nettmøter i Forfatterforbundet  

Hvordan få best mulig opplevelse på nettmøter  

For å få best mulig opplevelse med nettmøter, og for å unngå at du får avbrudd, 
eller at du blir kastet ut, eller at ingen ser eller hører deg, er det viktig at du gjør 
noen forberedelser.

TL;DR  

Sørg for at du har oppdatert app/program på din PC/mobil. (heretter nevnt som 
enhet.)
Sørg for at du har gitt nettleseren din tillatelse til å bruke kamera og mikrofon, 
spesielt om du skal delta aktivt på nettmøter. Hvis ikke, skru av kamera og 
mikrofon.
Se til at du har god nettforbindelse.

Ønsker du en mer grundig beskrivelse, les videre.

1. Generelt om nettmøter (webinar)  

Strømming av video via YouTube, eller film, f.eks. Netflix, versus det å delta på nettmøter, 
er to helt forskjellige ting, selv om det har noen fellestrekk. 
De største forskjellene er: Strømming av video og film via nettet, er en-veis 
kommunikasjon, det vil si at strømming av video/film leveres til din enhet, mens ved 
deltakelse på nettmøter skal nettmøtet levere strømmen av video til din enhet, og skal du 
da være en aktiv deltaker på nettmøtet der du bruker mikrofon og kamera, da skal din 
enhet levere egen strømming tilbake til nettmøtet. Med andre ord: Det er en to-veis 
kommunikasjon.
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2. De mest vanligste problemene  

De mest vanlige problemene som de fleste opplever er:

Du får avbrudd eller blir kastet ut av nettmøtet.
Hakkete video og tale.
Andre sier at de ikke hører eller ser deg.

Det kan være sammensatte kombinasjoner av det som er nevnt ovenfor, men de vanligste 
årsakene til disse problemene er:

Nettleser har ikke tillatelse til å bruke mikrofon og/eller kamera. (9/10)
Utdaterte app-er og programvare, eksempelvis nettleser. (8/10)
For dårlig eller utstabilt nett. (6/10) 
(Selv om du har "godt" nett, så kan det oppstå kapasitetsproblemer, spesielt om 
det er flere som strømmer/surfer på nett samtidig.)
Nettleseren din er ikke kompatibel med nettmøte-programmet. (4/10) 
(Prøv en annen nettleser.)
Feil på enhet (2/10)
Din enhet er gammel og har kapasitetsproblemer. (1/10) 
(Som regel mer enn 5-6 år gammel PC/mobil.)

Tallangivelsen, eksempelvis 8/10, angir hvor vanlig problemet er ift, en skala fra 1 til 10,  der 1 
er veldig sjelden og 10 er veldig vanlig.
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3. Forberedelser  

For at det skal fungere optimalt, bør du gjøre noen forberedelser, og disse er:

1. Sørg for at din enhet har oppdatert programvare, og da spesielt nettleseren. 
(Chrome, Firefox, Safari, etc.)

2. Se til at nettleseren din har tillatelse til å bruke kamera og mikrofon, spesielt om 
du skal aktivt delta på nettmøter. 

3. Sørg for at du har en godt og stabilt nett. 
Det er som regel nok at du har WiFi (trådløs hjemmenettverk), 4G (mobilt 
bredbånd), men det forutsetter at du har godt og stabilt signal. 
NB! Selv om du klarer å strømme video eller film, er det ikke gitt at du kan strømme 
og delta på et nettmøte fordi det krever mer kapasitet og stabilitet av ditt nett og dine 
enheter.

4. Test din nettleser og nettforbindelse  

Her kan du teste om din nettleser støtter strømming, WEBRTC og Lyd og video. 
https://embed.archiebot.com/connection-tester
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