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Mordpodden till podcastplattformen PodMe 
 
Idag släpper den populära podcasten Mordpodden sitt första avsnitt på 
podcastplattformen PodMe. Lanseringen är en del av ett unikt samarbete mellan 
PodMe och RadioPlay. 
 

”Vi är glada att genom PodMe kunna ge våra 
hängivna lyssnare ännu mer av Mordpodden. Våra 
premiumavsnitt kommer att fokusera på lyssnarnas 
önskemål, något vi alltid velat göra tidigare men som 
inte passat in i våra reguljära säsonger” säger 
Amanda Karlsson och Linnea Bohlin från 
Mordpodden 
 
Mordpodden har under sina säsonger cirka 100 000 
lyssnare per vecka och är med det en av Sveriges största och mest populära podcasts. 
Premiumavsnitten kommer att släppas via PodMe en gång i månaden och är ett 
komplement till Mordpoddens ordinarie säsonger, som precis som tidigare kommer att 
distribueras via RadioPlay. 
 
”Mordpodden är en av Sveriges starkaste podcasts och representerar precis det som vi 
på PodMe står för; ett öga för kvalitet och ett fantastiskt historieberättande. Vi ser väldigt 
mycket fram emot vårt samarbete” säger Johan Strömberg, VD och grundare av PodMe 
 

 

OM MORDPODDEN 
Mordpodden lanserades på RadioPlay 2016 och blev snabbt en av Sveriges mest populära podcasts. 
Vintersäsongen 2018 hade cirka 100 000 lyssnare per avsnitt. I Mordpodden tar journalisterna och 
medieproducenterna Linnéa Bohlin och Amanda Karlsson upp verkliga mordfall och genom berättelser 
och diskussioner får du som lyssnar en inblick i den mörka verkligheten. Premiumsäsongen fokuserar på 
lyssnarnas mest önskade fall. 

OM PODME 
PodMe är en podcastplattform som tillhandahåller såväl gratis- som Premium podcasts. PodMe finns 
tillgängligt både på web, i App Store och Google Play. PodMe lanserades 2017 och erbjuder 
premiumpodcasts såsom Rättegångspodden, Partners in Crime och originalproduktionen Hemsökta 
platser. 
 
OM RADIO PLAY 
På RadioPlay hittar du några av Sveriges mest populära och största poddar. Här hittar du alltid något att 
lyssna på! I vår podcastsamling finns bl.a. Framgångspodden, Historiepodden, Alla Våra Ligg, David 
Batras Podcast och självklart Mordpodden. 

 
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA 
Johan Strömberg, PodMe 08 661 43 36, johan@podme.com 


