
Konvergens

Konverge’re (fra lat. ‘helle, nærme seg’) løpe sammen, 
nærme seg hverandre, nærme seg en bestemt og endelig 
grense. 
(Bokmålsordboka. Universitetet i Oslo. 7. april 2003 <http://www.dokpro.uio.no/

perl/ordboksoek/>.)

Tjenestekonvergens: 
— “Ulike tjenester tar opp i seg hverandres formelementer”
 — Krysspublisering: En artikkel eller et program publiseres i 
flere ulike medier.
— Nye “interaktive” tjenester oppstår.
Nettverkskonvergens: 
“At tidligere spesialiserte distribusjonsnett som tele-, data- og 
kringkastingsnettene nå i prinsippet kan formidle alle typer 
IKT-tjenester. “
Terminalkonvergens: 
Mottakerapparater (og sendere) kan ta imot flere typer tjen-
ester som før krevde ulike apparater.
Markedskonvergens:
“Økonomiske sektorer som tidligere var relativt klart atskilte 
vokser helt eller delvis sammen. Dermed blir aktører som før 
opererte i ulike verdener konkurrenter.” 

(Konvergens: Sammensmelting av tele-, data- og mediesektorene. NOU 1999: 26. 

13. juli 1999. Norges offentlige utredninger. 7. april 2003. <http://odin.dep.no/sd/

norsk/publ/utredninger/NOU/028005-020001/>)

Notater til en forelesning på NTNU 9. april 2003. 

Av Anders Fagerjord.

Convergence. The process by which originally distinct 
technologies may become more compatible or integrated as 
they develop, so that an increasing number of devices (esp. in 
electronics, computing, and telecommunications) are multifunc-
tional and interoperable. 
(Oxford English Dictionary. New Edition. Draft Entry 3. mars 2003. 8. april 2003 

<http://dictionary.oed.com/>

Tidligste eksempel: The Times, 1978.
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Stewart Brand: The Media Lab: Inventing the Future at MIT (New York: Viking 

Penguin, 1987), s. 10.

Konvergensutredningen:

Konvergens = digitalisering
Digitalisering = alt er tall



Retorisk konvergens

DISTRIBUSJON:
Direkte?
Lang eller kort produksjonstid?
Lang eller kort distribusjonstid?
Hvor lenge er det tilgjengelig?

“LERRET”:
Omfang og detaljrikdom i tid og rom.
F.eks. størrelse, format, oppløsning, 
bildefrekvens, varighet, fargedybde, 
osv...

Kinomatografisk
Fremdriftskontroll
Standardsekvens
Leting i blinde
Multilinearitet

mindre styring

mer styring

Aarseth:
Konfigurativ (innstillinger)
Tekstonisk (leseren skriver selv)

TEGNSYSTEMER

Peirce: Ikonisk, Indeks, Symbol
Stille (romlig): Beveglig (tidslig):

Øye: Øre:

Differentiated (adskilte tegn): Skrift Bevegelig skrift Tale

Dense (glidende 

overgang mellom 

tegn):

Attenuated 

(stilisert, ikke allle 

detaljer har betyd-

ning):

Diagrammer

Typografi

Bevegilige diagrammer Musikk

Replete (alt har 

mening):

Bilder

Fotografier

Film og video Reallyder 

lyddeffekter

G
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LESEMÅTE:
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DISTRIBUSJON:
Lang forberedelsestid, lik bøker og 
tidsskrifter. 
Alt lagres permanent, lik bøker.
Nokså lang nedlastingstid, krever bred-
bånd

“LERRET”:
Lite romlig omfang og detaljrikdom, lik 
fjernsyn. 
God kontrast og fargerikdom, lik 
trykksaker.
Halvtimes dokumentarfilm, som på 
fjernsyn.
Flere hundre skrevne sider, lik bøker.

LESEMÅTE:

Kinematografisk, som fjernsyn og 
radio
Fremdriftskontroll, lik bøker og vid-
eokassetter. 
Hyperlenker, som på nettet.
Synlighetsstyring, som i datapro-
grammer og CD-ROM-plater.

TEGNSYSTEMER:

Skrift, fotografier, tegninger, diagrammer 
og layout som i bøker og tidsskrift-
er.
Animerte fotografier og diagrammer 
som på fjernsyn.
Tale, musikk og reallyder som på radio.http://www.becominghuman.org

Divergens
Datamaskinen kan blande alle tidligere medieformer. Det er mange måter å blande 
på, noe som leder til en retorisk divergens. 

Vi får mange nye duppeditter, la oss kalle det terminaldivergens eller ap-
paratdivergens. 

Og på nettet har alle tilgang, ikke bare de store institusjonene. Det kan vi kalle 
ytringsdivergens.


