
Fler än 10 000 människor väljer de 100 bästa 
internationella utbytes- och upplevelsebloggarna 2012 
 
 (Hamburg, den 14 februari, 2012) Språkbloggen Lexiophiles och språkportalen bab.la har publicerat 

resultatet från detta års ’100 bästa internationella utbytes- och upplevelsebloggar’ tävling, även känd 

som IX12. Listan presenterar de 100 bästa bloggarna om att bo utomlands och är baserad på fler än 

10 000 användarröster från runtom hela världen. 

 

Detta års bästa världsomspännande bloggar om upplevelser utomlands valdes från ett startfält med 

239 nomineringar gjorda av Lexiophiles-läsare och bab.la-användare och slog därmed förra årets 

rekord. De tre bästa bloggarna – Intercâmbio de A a Z (Utbyte från A till Z), Petr's Maastricht blog – 

student's life on scene och Na terrinha do tio Sam (I Uncle Sams hemland) – är utmärkta exempel på 

fröjderna, svårigheterna och de stora upptäckterna med att studera eller arbeta i ett annat land. Från 

en brasilians kvinna som reser jorden runt till en tjeckisk student i Nederländerna och en brasiliansk 

tjej i Ohio (USA) – de tre främsta bloggarna visar hur vitt skilda bakgrunderna och platserna är. Hur 

ska man annars beskriva en tjeckisk student som lär sig den sydamerikanska dansen salsa i 

Nederländerna? 

 

“Du kan verkligen känna hängivelsen som folk har att dela sina utomlandsupplevelser med sina 

familjer och vänner. Och deras läsare visade sitt stöd, inte bara genom att rösta, utan också genom 

tusentals kommentarer, tweets och Facebook inlägg” säger Virgínia Rodrigues, projektmanager för 

IX12. Hon lägger till: ”När man läser bloggarna märker man att det finns en sak som de har 

gemensamt: Författarnas förtjusning över att bo utomlands. Det här kommer förhoppningsvis att 

motivera fler människor att utforska världen. Då kommer vi att se ännu fler bloggar som deltar nästa 

år.” 

 
Rankingen av de ‘100 bästa internationella utbytes- och upplevelsebloggarna 2012’, inkluderande en 

Google-karta med platserna för alla bloggarna, återfinns på: 

http://en.bab.la/news/top-100-international-exchange-experience-blogs-2012 

 
Om Lexiophiles och bab.la 
Språkbloggen Lexiophiles (http://www.lexiophiles.com) är ett dotterbolag till bab.la. Lexiophiles 
fungerar som en informationskälla för alla språkämnen, både på engelska och på andra språk. 
Den publicerar språk- och kulturrelaterade artiklar genom dess mångspråkiga medarbetare.  
bab.la (http://bab.la) är en interaktiv språkportal som erbjuder tvåspråkiga ordböcker, gloslektioner, 

språkfrågesport och språkspel: allt helt gratis. Sidan är för tillfället tillgänglig på 20 olika språk 

(engelska, arabiska, kinesiska, nederländska, esperanto, franska, tyska, hindi, italienska, japanska, 

koreanska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, spanska, svenska, turkiska, danska, och swahili) och 

drivs enligt en wiki-stil modell, vilket gör det möjligt för användare att bidra med innehåll och 

feedback. bab.la startades 2007 av Dr. Andreas Schroeter och Patrick Uecker. 
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