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Varför du som företagare  
behöver äktenskapsförord
Visste du att ditt företag och privata pensionssparande kan ingå i 
bodelningen om du skulle skilja dig? Som egenföretagare är det 
viktigt att veta vilka avtal du behöver för att trygga dig och ditt 
företag. Skriftliga avtal fyller flera viktiga syften; de innebär 
trygghet, minskar risken för tvister och kan fungera som en 
manual för samarbetet mellan dig och eventuella delägare.

Många uppfattar ett äktenskapsförord som något oromantiskt, men 
egentligen är det tvärtom. Med ett äktenskapsförord behöver ni inte 
oroa er för framtida händelser eller meningsskiljaktigheter och kan 
istället ägna er åt kärleken fullt ut.

Vi på avtal24 får många frågor angående äktenskapsförord och 
företagsavtal. Här svarar vår jurist Emma Wasberg på några av de 
vanligaste frågorna:

Varför behöver jag som företagare ett äktenskapsförord?
Äktenskapsförord behöver du om du är gift eller ska gifta dig och 
vill vara säker på att du får behålla företaget om du skulle skilja dig.

Som egenföretagare pensionssparar man ofta privat och vad 
många inte vet är att även ditt pensionssparande kan komma att 
ingå i bodelningen.

Vid en skilsmässa riskerar du alltså i värsta fall att förlora 
hälften av både ditt bolag och dina pensionspengar om du saknar 
äktenskapsförord.

Men jag startade ju företaget innan jag gifte mig? Det spelar 
ingen roll, all egendom som inte är reglerad som enskild egendom 
via ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan 
dig och din partner vid en skilsmässa.

Vad händer om mina kompanjoner saknar äktenskapsförord?
I ett kompanjonsavtal kan ni avtala om att samtliga delägare i 
företaget ska upprätta ett äktenskapsförord. På så vis försäkrar man 
sig mot att det kommer in en ny ägare i bolaget till följd av en 
skilsmässa. I ett kompanjonsavtal kan man även reglera vad som 
händer om en delägare i bolaget skulle avlida.

Gäller ett äktenskapsförord om det inte är registrerat hos 
Skatteverket? Nej det gör det inte, ett äktenskapsförord måste 
registreras för att bli giltigt. När båda har skrivit under äktenskaps-
förordet skickar ni det i original till Skatteverket.

Kan man ångra ett äktenskapsförord? Ja det kan man – via ett 
nytt registrerat äktenskapsförord kan man upphäva ett tidigare 
äktenskapsförord. Men man behöver vara medveten om att regist-
rerade äktenskapsförord är bindande och att de inte kan hävas av 
endast den ena maken. För att ångra ett äktenskapsförord krävs det 
alltså att båda är överens.

Kan man specificera vilka tillgångar som inte ska ingå i en 
bodelning? Absolut. Det är inte ovanligt att man till exempel 
uppger att endast ett företag och det privata pensionssparandet ska 
vara enskild egendom och därmed inte delas vid en skilsmässa. Det 
är viktigt att tydligt specificera den egendom som man vill ska vara 
enskild.

Med avtal24 kan du enkelt och snabbt skriva ett juridiskt korrekt 
äktenskapsförord online eller tillsammans med jurist, helt skräddarsytt 
efter era förhållanden. Som yrkesverksam medlem hos SRAT skriver du 
kostnadsfritt ditt äktenskapsförord hos avtal24.

Gå in på avtal24.se/srat för att ta 
del av dina förmåner och skriv de avtal 
just du behöver!

ANNONS

Dina  
medlems-  
förmåner
Som medlem i SRAT och medlemsföreningarna
har du en mängd medlemsförmåner  – förutom arbetsrättslig 
(lagar och kollektivavtal) rådgivning, förhandlingshjälp, 
lönerådgivning och yrkesbevakning. Flera förmåner ingår i 
medlemsavgiften. 
 
Försäkringar som ingår i medlemsavgiften
4 SRAT Hälsoskydd (sjukförsäkring)
4 SRAT Inkomstförsäkring 
4 Liv- , olycksfallsförsäkring samt sjukkapital – ingår i 3 månader
4 Loss of License – för flygtekniker
4 Sjukkapital – för studenter under studietiden

Försäkringar du kan teckna
4 Arbetslöshetsförsäkring (AEA)
4 Inkomstförsäkring, tillägg
4 Företagsförsäkring
4 Patientförsäkring – för audiononomer, logopeder, optiker och  
    tandhygienister 
4 Hem- och personförsäkringar
4 Försäkringspaket (hem, liv, olycksfall) för studenter

Karriärstöd
4 CV-granskning, sökjobb-tips och karriärsamtal

Lönestatistik 
4 Saco LöneSök – marknadens bästa lönestatistik!

Seminarier
4 Genom samarbete med olika aktörer kan vi erbjuda kost-
nadsfria seminarier. Alla aktiviteter finns i kalendern på SRATs 
webbplats

Medlemstidning, föreningstidning, medlemsblad
4 SRAT-informationen
4 Föreningstidning, medlemsblad

Övrigt – till rabatterade priser
4 Medlemslån & bolån 
4 Juridisk rådgivning (privat) samt upprättande av  
    kostnadsfria avtal genom Avtal24
4 Bokföringsprogram och böcker för egenföretagare
4 Ledarskapslitteratur 
4 Prenumerationserbjudande Personal & Ledarskap
4 Prenumerationserbjudanden via IDG 
4 Prenumerationserbjudande Privata Affärer
4 Saco EL 
4 Spaerbjudande, weekenderbjudande, kryssningar 

Läs mer på  
www.srat.se/formaner


