
bab.la och Lexiophiles presenterar resultaten från  

Top 100 Language Lovers 2014-tävlingen 

 

(Hamburg, den 12 juni 2014) Idag presenteras vinnarna för Top 100 Language Lovers 2014-

tävlingen för social media. Sedan starten 2008 har det varit tävlingens mål att hitta de största 

språkälskarna inom social media, det vill säga de bästa språkrelaterade bloggarna, Facebooksidorna, 

Twitterkontona och, från och med i år, YouTube-kanalerna världen över. 2014 har varit Top 100 

Language Lovers-tävlingens mest framgångsrika år någonsin med 1,276 nomineringar och mer 

än 55,000 röster. 

”Precis som varje år har tävlingen varit hajpad. Det har twittrats om den, det har skrivits om den på 

Facebook och det har till och med dedikerats dikter till den [http://inboxtranslation.com/blog/love-

rhymes-language/]. Det känns fantastiskt att kunna presentera en lista därifrån alla har möjlighet att 

hitta nya intressanta bloggar eller andra former av social media att följa”, säger projektansvariga Leonie 

Zomer . ”Vi ser redan framemot nästa års tävling och att hitta ännu fler internetpärlor.” 

Fluent in 3 months, en fantastisk blogg fylld av språktips från en flerspråkig irländare, vann kategorin 

språkinlärningsbloggar. I kategorin professionella språkbloggar kammade Les Piles intermédiaires hem 

första platsen. Årets bästa Twitterkonto drivs av Scheherezade Surià (@Scheherezade_SL). Den mest 

framgångsrika Facebooksidan är Learn-German-Easily som försvarar sin titel från tidigare år. Och den 

första vinnaren någonsin i vår nya kategori YouTube-kanaler är Get Germanized med roliga videor om 

att lära sig tyska och den tyska kulturen. 

Den årligt återkommande tävlingen är ett samarbete mellan språkportalen bab.la, språk- och 

kulturbloggen Lexiophiles och användare ute på fältet. Användare nominerar kandidater inom de 

fem kategorierna språkinlärningsbloggar, professionella språkbloggar, Facebooksidor, Twitterkonton 

och YouTube-kanaler, och sen röstar de på sina favoriter. Det slutliga resultat baserar sig på 

användarnas röster (50%) och på Lexiophiles’ rangordningssystem (50%). 

“Det har varit ett rent nöje att sammanställa listan och vi vill tacka alla som deltagit. Med så många bra 

kandidater har det inte varit en lätt uppgift att kora vinnarna, men vi är nöjda med resultatet. Det är 

definitivt värt din tid att kolla in Topp 25 för varje kategori“, säger Leonie Zomer. 

Top 100 Language Lovers 2014-tävlingens slutresultat hittas här:  

http://sv.bab.la/nyheter/top-100-language-lovers-2014  

 



Mer info om Lexiophiles och bab.la:  

Språkbloggen Lexiophiles (http://www.lexiophiles.com) är en del av bab.la. Lexiophiles fungerar som 

informationskälla för alla möjliga språkrelaterade teman; både på engelska och andra språk (inklusive 

svenska). Här publicerar dagligen flerspråkiga skribenter artiklar som behandlar språk och kultur. 

bab.la (http://bab.la/) är en interaktiv språkportal som erbjuder tvåspråkiga lexikon, gloslektioner, 

språktest och språkspel gratis tillgängligt för alla. För tillfället finns sidan tillgänglig på 25 olika språk: 

svenska, engelska, arabiska, danska, esperanto, franska, hindi, holländska, indonesiska, italienska, 

japanska, kinesiska, koreanska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, spanska, swahili, 

thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska och ungerska. Sidan använder sig av ett wikisystem, vilket ger 

användarna möjligheten att bidra till innehållet samt att komma med feedback. bab.la grundades år 

2007 av Dr. Andreas Schroeter och Patrick Uecker. 
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