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Pod för 60+ fångar lyssnarna.  

Nu har del 2 av Mogna Röster släppts.  
 

Nyligen hade podden Mogna Röster med Marianne Rundström premiär. 

Livsstilsmagasinet skildrar livet och möjligheterna efter 60 år. Statistiken visar hög 

lyssningstid och att det ”unga” mediet lockar även äldre.  

 

Mogna Röster hade premiär i april. Få poddar riktar sig uttalat till 60+. Programformen är ett 

livsstilsmagasin kring det aktiva seniorlivet. I fokus ligger något som blivit extra aktuellt, 

hemmet. Programledaren Marianne Rundström, känd från tv, samtalar med gäster om bland 

annat heminredning, mat, trädgård, kultur. Även juridik. Dessutom ett ämne som det sällan talas 

om, att bli äldre. I premiäravsnittet pratade den internationellt kända designern Ingegerd 

Råman om just detta.  

 

Statistiken visar att över hälften av lyssnarna följde hela premiäravsnittet. En ovanligt lång 

lyssningstid. Speciellt för en målgrupp som sällan förknippas med det nya mediet – pod. 

Statistiken visar att 81 % av lyssnarna är just 60+. Av dessa är större delen kvinnor. (Källa 

Anchor.) 

 

 "Vi är så glada över Mogna Rösters rivstart när de flesta följer oss från första till sista minuten. 

Ambitionen är att hitta ämnen för denna speciella målgrupp och nu fortsätter jakten både på 

spännande gäster och ännu fler lyssnare. Vi hörs första fredagen i månaden", säger Marianne 

Rundström, programledare för podden Mogna Röster, och själv 60+.  

 

Del 2 släpptes 1 maj. Podden presenteras av Svensk Hypotekspension.  

 
För ytterligare information kontakta: 

Nils Ingvarson, Chef marknadskommunikation. 08-586 160 02. nils.ingvarson@hypotekspension.se 

 

För pressbild på programledare Marianne Rundström: 

https://www.dropbox.com/sh/ochxw9iujbtuzqs/AAA-jhxeFIDdI2v7dbyHO_rda?dl=0 

 

Om Svensk Hypotekspension 
Svensk Hypotekspension är ett bostadskreditinstitut som ingår i Nordaxkoncernen och står under 
Finansinspektionens tillsyn. Företaget erbjuder sedan 2005 Hypotekspension®, en kapitalfrigöringskredit 
som innebär att människor över 60 år kan få en kredit på trygga villkor för att frigöra kapital ur sin 
bostad. Krediten löper utan tidsbegränsning och utan amorteringar eller löpande räntebetalningar. 
Räntan betalas i efterhand, vid lånelösen. Svensk Hypotekspension hade per 31 december 2019 en total 
utestående lånestock på 5,4 miljarder kronor. Läs mer på www.hypotekspension.se. 
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