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“Har du sagt A får du säga CAST”
Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf väljer teknikplattformen Acast 
– nu med Sveriges största utbud av podcasts av och för kvinnor

Sedan start har Acast arbetat aktivt för att främja podcasts för och av kvinnor. Det 
senaste tillskottet är den populära podcasten ”Alice och Bianca - har du sagt A får du 
säga B” – där Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf bjuder in till ofiltrerat tjejsnack där inget 
ämne är förbjudet. Även HEJA LIVET, Veckans Bläcka, Mitt i livet, Raseriet med Amie 
och Fanna och Wahlgren & Wistam är poddar som valt att använda Acasts plattform.

I April 2018 valde Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf, som tillsammans driver vad som 
ska bli en av Sveriges största podcasts för och med unga kvinnor, Acast som plattform. 
I podcasten, som ges ut varje tisdag, pratar de öppenhjärtligt och ofiltrerat om livet som 
influencer: tv-inspelningar, hur det har varit att växa upp som kändisbarn, samarbeten 
och utekvällar. De delar med sig av sina resor, sin kärlek till mat, och sanningar om deras 
relationer. De tar sig också an lyssnarnas historier och kontrar med egna upplevelser. 
Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf är nya generationen mediapersonligheter, Bianca är 
konstant aktuell i “Wahlgrens Värld” och Alice som influencer. Deras gemensamma podd 
“Har du sagt A får du säga B” lanserades i November 2017 och kommer med all säkerhet 
hamna högt upp på poddindex nu när deras lyssningssiffror blir officiella. 

– Det ska vara enkelt att samarbeta och precis så känns det med Acast. Deras
verktyg gör det enkelt att skapa bra material, se tydlig statistik och hålla hög kvalité
genom alla avsnitt. Vi är supertaggade på att jobba ihop med Acast framöver, säger Alice
Stenlöf.

– Vi valde självklart att jobba med Acast då hela företaget känns som en passionerat och glatt
företag som jobbar framåt, utvecklande och ser möjligheter istället för problem. Ett gäng
positiva och glada människor som sprider glädje och inspiration, summerar Bianca Ingrosso.

Alice och Biancas målgrupp består primärt av kvinnor mellan åldrarna 18-35, och deras mål 
är att bli störst. 

– Topplistan för svenska poddar har historiskt utgjorts av män som pratar om vad som 
har hänt under veckan. Det ska bli spännande att se vad som sker på poddindex nu när vi 
(Acast) har så många starka profiler som skapar inkluderande innehåll för och av kvinnor, 
säger Josephine Forssjö, Content-chef på Acast.

Har du sagt A får du säga B är inte den enda podcasten av och för kvinnor som samarbetar 
med Acast. Rebecca Stella och Vanessa Lindblad har i samarbete med Acast släppt sin nya 
Mamma-podd Rebecca Stella och Vanessa Nu börjar Livet! Podcastplattformen huserar 
numera även Veckans Bläcka som genom Karin Bastin och Jennie Hammar bjuder på 
historier från livet i Los Angeles. Under Acast tak presenteras även Facebookgruppen 
HEJA LIVETS nya podd, där gruppens egna medlemmar bidrar med sina livsöden som ger 
inspiration, och perspektiv. Raseriet med Amie och Fanna är en viktig och underhållande 
podcast, som behandlar ämnen som är kopplade till populärkultur, relationer, rasism - deras 
vardag helt enkelt.
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Inom Acast segmentet finner man även Första Glaset - en feelgood podd av Denise 
Rudberg och Mikaela Bley. Säker stil med Ebba Kleberg von Sydow och Emilia de Poret, 
Andrea & Mathilda , en podcast som riktar sig till den yngre kvinnan, Josefin & Vanja som 
talar om vänskap, relationer och karriär, samt Lillelördag med Ann Söderlund och Anitha 
Schulman. Poddar av kvinnor som främst riktar sig mot kvinnor helt enkelt, och därmed 
följer fantastiska möjligheter för annonsörerna. 

– För tre år sedan var det männen som dominerade podcastutbudet och därmed 
begränsade annonsörernas möjligheter för att nå en köpstark kvinnlig målgrupp, med 
starka kvinnliga profiler. Med Alice och Bianca kan vi nu konstatera att vi har hittat en bra 
bredd i vårt utbud där vi förstärker vår position och breddar annonsmöjligheter inom 
kvinnor 15-45, säger Fredrik Hermansson säljchef på Acast.

För mer information vänligen kontakta:
Emelie Andersson 
PR konsult på Kelly and Pling 
070-372 76 18
emelie.a@kellyandpling.com

För intervjuförfrågningar vänligen kontakta: 
Gabriella Ljungstedt, Acast Rep 
gabriella@acast.com 

Acast är en global teknikplattform som distribuerar, säljer på- och hostar podcasts. Med 
kontor i London, New York, Los Angeles och med ett nyöppnat kontor i Sydney är Acast 
världens ledande aktör inom streamat ljud. Plattformen som började med den folkkära 
podcasten Värvet av Kristoffer Triumf har idag över 600 svenska poddar i sitt nätverk och 
2000 podcasts totalt. Idag har Acast över 50 miljoner lyssningar varje månad i norden. 
Acast-appen är tillgänglig för nedladdning från Microsoft Store, iTunes och Google Play.



Populära podcasts av kvinnor 
hos Acast: 

Wahlgren & Wistam 
Start: mars 2015 

Längd: 40–50 minuter 

Frekvens: 1 gång i veckan 

För vem? Den som vill lyssna på en podd som behandlar alla livets händelser eller som helt 

enkelt är stora fans av Wahlgren och Wistam. 

Om: Pernilla Wahlgren och Sofia Wistam pratar om allt och ingenting under knappa 

timmen. Både det glamorösa kändislivet och vardags kampen avhandlas i denna podd. 

Ofta med humoristisk touch och mycket skratt även om det pratas om allvarliga ämnen 

också. En av de största poddarna i sin genre som även har gjorts i liveversion inför publik 

Säker stil 
Start: december 2015 

Längd: 40–50 minuter 

Frekvens: 1 gång i veckan 

För vem? För den modeintresserade eller vardagsfashionistan. 

Om: Ebba von Sydow och Emilia de Poret pratar stort som smått inom ämnet mode 

för kvinnor. Ämnen som avhandlas är till exempel vad som egentligen är den perfekta 

garderoben, vilka trender som råder, hur hittar man sin stil och skapar kläder lycka? En 

podd som mixar samhällsdiskussioner med mode och ett gäng klädtips för kvinnor i olika 

situationer och vid olika tillfällen.  

Bianca & Alice - har du sagt A får du säga B 
Start: April 2018 

Längd: 40–50 minuter 

Frekvens: 1 gång i veckan 

För vem? Den som vill ha koll, den som vill försvinna in i två influencers värld och förstå 

världen genom deras ögon, åsikter, och skratt.  

Om: Livet som Alice & Bianca 



MATHILDA OCH ANDREA 
Start: december 2013 

Längd: 40–50 minuter 

Frekvens: 2 gånger per månad 

För vem? Unga kvinnor som vill ha pepp i vardagen. 

Om: MATHILDA och ANDREA är Sveriges största podd riktad till unga kvinnor. 

Tillsammans diskuterar de kroppshets, kärlek och feminism ur unga kvinnors synvinkel. Men 

avsnitten kan också handla om civilkurage och valet i USA. Lyssnarna har också möjlighet 

att skicka in frågor som besvaras i vissa speciella Q&A-avsnitt. 

VECKANS BLÄCKA! 
Start: maj 2015 

Längd: 40–50 minuter 

Frekvens: 1 gång i veckan 

För vem? Den skvallersugne, LA-fantasten, den trendmedvetna eller den som bara vill ha 

en stunds underhållning. 

Om: Veckans Bläcka görs av Jennie Hammar och Karin Bastin. De är båda baserade i 

Los Angeles och poddens diskussioner handlar ofta om människor, trender och glamour 

samt en och annan kändis från underhållningens huvudstad. Men ibland får även lite 

vardagsbestyr och en och annan iakttagelse från Sverige plats. Som svårigheten att hitta 

till en brygga på Lidingö till exempel. 

Första Glaset 
Start: Januari 2018 

Längd: 40–50 minuter 

Frekvens: 1 gång i veckan 

För vem? Den som vill skratta och må bra med de två författarna Denise Rudberg och 

Mikaela Bley 

Om: Det är mer en känsla, än ett “om”. Känslan när man ska ta första glaset vin på en 

fredag, eller första kaffekoppen på måndagsmorgonen. Bra känslor, roliga historier, 

ärlighet och totalt olika versioner av livet. 

Heja Livet 
Start: Januari 2018 

Längd: 40–50 minuter 

Frekvens: 1 gång i veckan 

För vem? Män som kvinnor, men Heja livet är Facebook gruppen som kom till för att hedra 

och hylla kvinnor -  för att alla skulle börja peppa varandra.  

Om: I varje avsnitt berättar en heja livet medlem om sitt liv. 



Raseriet 
Start: februari 2016 

Längd: 60 min 

Frekvens: 1 gång i veckan 

Om: Podden med Amie & Fanna är samtalspodden där kusinerna Amie Bramme Sey och 

Fanna Ndow Norrby avverkar ämnen som är kopplade till populärkultur, relationer, rasism. 

Ja, deras vardag helt enkelt. 

Josefin & Vanja 
Start: juni 2015 

Längd: 50–55 minuter 

Frekvens: 1 gång i veckan 

För vem? Alla! Riktad mot unga kvinnor men både kvinnor och män i allmänhet kan lära sig 

av att lyssna på denna energifyllda podcast. 

Om: Entreprenörerna Vanja Wikström och Josefin Dahlberg gör denna podd men målet att 

peppa unga kvinnor att leva livet fullt ut och ta för sig. Hur man skapar en vardag att trivas 

i och det bästa sättet för att nå sina mål på är några av de frågor som diskuteras i denna 

girl power-podd. 

LILLELÖRDAG 
Start: mars 2015 

Längd: 40–50 minuter 

Frekvens: 1 gång i veckan 

För vem? De som gillar berättelser om vardagsbekymmer och familjepussel med en liten 

touch av lyx och flärd. 

Om: Journalisten Ann Söderlund gör podden LILLELÖRDAG, tillsammans med Anitha 

Schulman, där både vardag och fest avhandlas. Familjepussel varvas med kärlekssnack och 

spännande iakttagelser.
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