
Världen runt på 100 bloggar: Resultaten från Top 100 

International Exchange and Experience-bloggtävlingen är 

här! 

 

(Hamburg, 20 februari 2014) Språkbloggen Lexiophiles och språkportalen bab.la har 

publicerat resultaten av 2014 International Exchange and Experience-bloggtävlingen, även 

känd som IX14. På listan presenteras 100 internationella toppbloggar. 

Det här årets bästa bloggar om internationella erfarenheter från världens alla hörn valdes ur 

en lista med 200 bloggar som nominerats av Lexiophiles-läsare och bab.la-användare. 

Rangordningen är baserad på nästintill 4000 röster från användare runtom i världen – nästan 

1000 fler jämfört med förra årets tävling. 

De 3 bästa bloggarna – O nome disso é mundo, NonSoloSissi, och Live from Hamburg – är 

utmärkta exempel på bloggar som berättar om glädjen, utmaningarna och upptäckterna som 

man får uppleva när man spenderar tid i ett främmande land – eller till och med flyttar dit 

för gott. O nome disso é mundo har en samling poddsändningar av intervjuer med människor 

som flyttade utomlands, vilket erbjuder ett färgstarkt kalejdoskop av personligheter och 

berättelser. NonSoloSissi är skriven av en italienska som har bott i Österrike under flera års 

tid, och visar italienare att  Wien inte enbart behöver förknippas med Kejsarinnan Sissi. Även 

bloggen Live from Hamburg är skriven av en italienska, men den här tjejen har istället valt att 

bosätta sig i den tyska staden Hamburg, och hon kan därför nästan ses som bab.las granne. 

 ”Även i år hade vi ett stort antal bloggar skrivna av expats. När man läser dessa bloggar ser 

man snabbt hur mycket de skiljer sig från bloggar som skrivits av personer som vistats 

utomlands under en kortare tidsperiod. De väldigt olika situationerna som dessa personer 

befinner sig i får dem att se väldigt olika på sina erfarenheter utomlands och på sina liv mer 

generellt. Jag tycker att det är väldigt fascinerande”, säger IX14:s projektledare Elisa Nagel. 

”Dock har alla bloggare på denna Top 100-listan en väldigt viktig sak gemensamt, nämligen 

känslan av spänning som man upplever när man ger sig ut på ett äventyr långt bort från ens 

hem. Med det sagt ser jag redan framemot deltagarna i nästa års bloggtävling!”. 

Du hittar rangordningen för Top 100 International Exchange and Experience-bloggtävlingen 

2014, inklusive en Google map som visar var alla bloggare befinner sig, här: 

http://en.bab.la/news/top-100-international-exchange-experience-blogs-2014 

 

Om Lexiophiles och bab.la 

 

Lexiophiles-språkbloggen (http://www.lexiophiles.com) är ansluten till bab.la. Lexiophiles 

fungerar som en informationsresurs för alla möjliga språkrelaterade ämnen, både på 

engelska och på andra språk. På bloggen publiceras språkrelaterade artiklar av dess 

http://en.bab.la/news/top-100-international-exchange-experience-blogs-2014
http://www.lexiophiles.com/


flerspråkiga användare. bab.la (http://bab.la) är en interaktiv språkportal som erbjuder 

tvåspråkiga lexikon, glosövningar och språktest med mera, helt gratis. För närvarande 

tillgänglig på 24 språk (svenska, arabiska, danska, engelska, finska, franska, hindi, 

indonesiska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, nederländska, norska, polska, 

portugisiska, rumänska, ryska, spanska, swahili, tjeckiska, turkiska, tyska och ungerska), 

arbetar sidan utifrån en wiki-modell som tillåter användare att bidra med innehåll och 

kommentarer. bab.la grundades 2007 av Dr. Andreas Schroeter och Patrick Uecker. 
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