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Appar som hjälper dig med privatekonomin
Prisjakt
Appen ger information på lägsta butikspris samt konsumentbetyg. Det går även få
vägbeskrivning till butiken som har lägsta priset.

Mina utgifter
Bra verktyg för att se vad pengarna egentligen går till. Med appen kan du lägga in
dina utgifter och inkomster, kategorisera och få en tydlig uppställning på vad du
spenderar. Veckovis, månadsvis eller per år.

Moneybook
En app som också håller reda på vart pengarna tar vägen. Enkelt att lägga upp och
kategorisera dina utgifter. Tydlig sammanställning, staplar och diagram visar hur
mycket man har spenderat och vad man har kvar.

Fondkollen
Appen ger en översikt över alla PPM-fonder. Genom att lägga upp en lista över dina
fonder kan du även se hur de utvecklas och jämföra med liknande fonder för att se om
du borde byta till något som går bättre.

MinPension
Appen är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Med appen kan du både
lära dig mer om pensioner, pensionssystemet och göra en prognos över hur din
pension kommer att bli.

Spara kvittot
Fota ditt papperskvitto, som du får i butiken med kameran på din Iphone eller säg till
i butiken att du vill ha kvittot skickat direkt till din digitala kvittolåda. Butiken måste
vara ansluten till tjänsten. Positivt är att du kan ha alla dina kvitton och garantibevis
på ett ställe och se vad och hur mycket du lägger pengar på.

Appar som hjälper dig med privatekonomin
Matpriskollen
App som hjälper dig att hålla koll på veckans extrapriser i just din matbutik. Man kan
välja vilka butiker man vill se erbjudanden ifrån och lägga in en bevakning på
särskilda varor, favoritkaffet eller blöjpaketet. Går även att få en påminnelse när en
vara är på extrapris. Appen kan ge erbjudande från drygt 3 000 butiker, däribland
Ica, Coop, Hemköp, Willys, Netto med flera.

Bill keeper
Appen är ett verktyg för dig som vill ha bättre koll på dina räkningar och att de betalas
i tid. Du kan själv lägga in påminnelser. Ger en bra överblick om vad pengarna går till
varje månad.

Sambo – Våra utgifter
En app för alla sambor eller vänner som delar boende och andra utgifter och som vill
slippa diskussionerna om vem som tog senaste räkningen eller storhandlingen.
Genom att skriva in sina respektive utlägg räknar appen ut skillnaden och vem som är
skyldig vem pengar. Appen är anpassad för två personer.

Sparlabbet
En lite smalare app där du kan experimentera med ditt sparande och tydligt se hur
olika avgifter och räntor påverkar sparkapitalet. Bra app för den som vill lära sig mer.
Du kan laborera med hur olika avgifter och räntesatser slår och se hur ditt
månadssparande kan växa över tid.
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