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6. Kort personlig beskrivning: Jens Allwood är professor i kommunikationsvetenskap 

vid Strömstad akademi. Han är född i Moline, Illinois, USA 1947. Han är 
verksam som forskare och professor emeritus inom projekt vid Göteborgs 
Universitet samt i företaget Kommunikationsutveckling J.A. & E.A. HB. Dessutom 
är han föreståndare för Marston Hill, Interkulturellt Centrum för Livskvalitet, 
ordförande för Immigrantinstitutets styrelse och chefredaktör för den 
vetenskapliga tidskriften Journal of Intercultural Communication (on-line, open 
access). 

7. Specialkunskaper: Jens Allwood har arbetat som forskare och lärare i lingvistik, 
specialiserad på semantik, pragmatik, korpuslingvistik, multimodal 
kommunikation, och interkulturell kommunikation. Han har lett och medverkat i 
ett stort antal nationella och internationella forskningsprojekt inom semantik, 
pragmatik, korpuslingvistik, talspråksstudier, multimodal kommunikation, 
interkulturell kommunikation och uppbyggnad av forskning och 
forskarutbildning. Han har varit prefekt vid institutionen för lingvistik, 
avdelningsföreståndare, ledamot av fakultetsnämnder samt föreståndare för det 
tvärvetenskapliga kollegiet – Kollegium SSKKII (språk, semantik, kognition, 
kommunikation, Information, Interaktion) vid GU. 

8. Akademisk bakgrund: Efter studier vid universiteten i Göteborg och Amherst, 
Massachusetts avlade han filosofie doktorsexamen i allmän språkvetenskap vid 
Göteborgs universitet 1976 med avhandlingen ”Communication as Action and 
Cooperation”, blev docent 1978, t.f. professor i allmän språkvetenskap 1982 och 
professor i allmän språkvetenskap 1986. Han har varit gästforskare vid Max 
Planck institutet för psykolingvistik i Nijmegen, University of Texas, Austin, ZiF 
Bielefeld och STIAS, Stellenbosch. Han har 274 vetenskapliga publikationer och 
har lett 37 externfinansierade projekt vid Göteborgs Universitet. 

9. Referenser: Jens Allwood är bl a verksam som expertbedömare för EU-projekt, 
ordförande i Nordic Network for Intercultural Communication, som konsult, 
censor och handledare vid universitet i Malaysia, Nepal och Sydafrika. Han är 
ledamot av Kungliga Vitterhetssamhället och Seniorakademin i Göteborg. 
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Jens Allwood är professor i kommunikationsvetenskap vid Strömstad akademi.  

Personlig beskrivning: Jens Allwood är professor i kommunikationsvetenskap vid 
Strömstad akademi. Han är född i Moline, Illinois, USA, 1947. Han är verksam som 
forskare och professor emeritus inom projekt vid Göteborgs Universitet. Han är även 
verksam i företaget Kommunikationsutveckling J.A. & E.A. HB. Dessutom är han 
föreståndare för Marston Hill, Interkulturellt Centrum för Livskvalitet, ordförande för 
Immigrantinstitutets styrelse och chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Journal 
of Intercultural Communication (on-line, open access). 

Specialkunskaper: Jens Allwood har arbetat som forskare och lärare i lingvistik, 
specialiserad på semantik, pragmatik, korpuslingvistik, multimodal kommunikation, 
och interkulturell kommunikation. Han har lett och medverkat i ett stort antal nationella 
och internationella forskningsprojekt inom semantik, pragmatik, korpuslingvistik, 
talspråksstudier, multimodal kommunikation, interkulturell kommunikation och 



uppbyggnad av forskning och forskarutbildning. Han har varit prefekt vid institutionen 
för lingvistik, avdelningsföreståndare, ledamot av fakultetsnämnder samt föreståndare 
för det tvärvetenskapliga kollegiet – Kollegium SSKKII (språk, semantik, kognition, 
kommunikation, information, ínteraktion) vid GU. 

Akademisk bakgrund: Akademisk bakgrund: Efter studier vid universiteten i Göteborg 
och Amherst, Massachusetts avlade han filosofie doktorsexamen i allmän 
språkvetenskap vid Göteborgs universitet 1976 med avhandlingen ”Communication as 
Action and Cooperation”, blev docent 1978, t.f. professor i allmän språkvetenskap 
1982 och professor i allmän språkvetenskap 1986. Han har varit gästforskare vid Max 
Planck institutet för psykolingvistik i Nijmegen, University of Texas, Austin, ZiF 
Bielefeld och STIAS, Stellenbosch. Han har 274 vetenskapliga publikationer och har lett 
37 externfinansierade projekt vid Göteborgs Universitet. 

Annan relevant information: Jens Allwood är bl a verksam som expertbedömare för EU-
projekt, ordförande i Nordic Network for Intercultural Communication, som konsult, 
censor och handledare vid universitet i Malaysia, Nepal och Sydafrika. Han är ledamot 
av Kungliga Vitterhetssamhället och Seniorakademin i Göteborg. 

Länk till publiceringar i LIBRIS:  

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=Allwood,%20Jens 
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Jens Allwood is professor of Communication Studies at Strömstad Academy. He is born 
in Moline, Illinois, USA in 1947. He is active as a researcher and professor emeritus, in 
projects at the University of Gothenburg. He is also active in the Company 
Communication Development J.A. & E.A. HB. He is the director of Marston Hill 
Intercultural Center for Quality of Life, chairman of the board of the Immigrant Institute 
and editor in chief of the Journal of Intercultural Communication (on-line, open access). 
 
Jens Allwood has worked as researcher and teacher in linguistics, specialized in 
semantics, pragmatics, corpus linguistics, multimodal communication and intercultural 
communication. He has coordinated and participated in a large number of national and 
international research project in semantics, pragmatics, corpus linguistics, studies of 
spoken language, multimodal communication, intercultural communication and 
development of research and research education. He has been the chairman of the 
department of linguistics, director of the Interdisciplinary center SCCIIL (semantics, 
cognition, communication, information, interaction, language). 
 



After studies at the universities of Gothenburg and Amherst, Massachusetts, he received 
his Ph.D. in general linguistics at the University of Gothenburg in 1976, with the thesis 
”Communication as Action and Cooperation”, he became a docent in 1978, acting 
professor of general linguistics in 1982 and full professor of general linguistics in 1986. 
He has been a guest researcher at the Max Planck Institute for Psycholinguistics in 
Nijmegen, University of Texas at Austin, ZiF Bielefeld and STIAS Stellenbosch. He has 
274 scientific publications and has been the manager of 37 externally financed projects 
at the University of Gothenburg. 
 
Jens Allwood is, among other things, active as an expert evaluator for EU projects, 
chairman of the Nordic Network for Intercultural Communication, consultant, censor 
and supervisor at universities in Malaysia, Nepal and South Africa. He is a member of 
the Royal Society of Arts and sciences and the Senior Academy in Gothenburg. 
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