
 

Efterlevandepensioner enligt Lag (2000:461) om efterlevandepension 
och efterlevandestöd till barn (EPL): barnpension, omställningspension 
och änkepension 
 
Barnpension – respektive Efterlevandestöd till barn 
Adoptivbarn har samma rättigheter som biologiska barn enligt denna lag. 
 
Barnpensionen är beroende av vilken inkomst den avlidne haft. Barnpensionen för 
ett barn är 35 % av ”efterlevandepensionsunderlaget”, vilket beräknas på den avlidne 
förälderns pensionsunderlag. Om den avlidne inte hade fyllt 65 vid dödsfallet, 
beräknas barnpensionen som om den avlidne hade fyllt 64 år. (Lag, 2000:461, om 
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, kap 2 och 5). 
 
Ett barn som får mycket låg barnpension, eller ingen barnpension alls, får istället 
efterlevandestöd (3 kapitlet, samma lag.) Efterlevandestödet när en förälder har 
avlidit, och ingen barnpension betalas, är 40 % av prisbasbeloppet per år. Om bägge 
föräldrarna avlider får barnet efterlevandestöd efter vardera förälder. 
 
Om barnet har rätt till barnpension, får barnet efterlevandestöd i den omfattning som 
behövs för att beloppen tillsammans ska uppgå till samma belopp som helt 
efterlevandestöd. Det innebär att om den barnpension som barnet har rätt till, är 
större än efterlevandestödet, så betalas pensionen, men inget efterlevandestöd.  
 
Barnpension – respektive efterlevandestöd till barn - betalas i första hand ut till och 
med den månad då barnet fyller 18 år. Därefter kan ersättningarna betalas ut om 
barnet studerar på grundskola, eller gymnasieskola, eller motsvarande, med rätt till 
förlängt barnbidrag eller studiehjälp. I de fallen betalas barnpension, respektive 
efterlevandestöd, längst till och med juni det år barnet fyller 20 år. 
 
Barnpension – respektive efterlevandestöd till barn – betalas inte ut efter det att 
barnet blivit adopterat av någon annan än maken/makan till den avlidne föräldern. 
 
Omställningspension 
Vem kan få omställningspension? 
 
(se nästa sida) 

 



 

 

Den som var: och dessutom uppfyller ett av dessa villkor: 

Gift, ej fyllt 65 år 
och varit 
stadigvarande 
sammanboende 
med den avlidne 

 Har hemmavarande barn under 18 år, som vid tiden för 
dödsfallet stod under vårdnad av makarna, eller en av dem. 
 Har sammanbott med den avlidne i minst fem år, vid tiden för 

dödsfallet. 

Registrerad 
partner till den 
avlidne och ej fyllt 
65 år 

 Har hemmavarande barn under 18 år, som vid tiden för 
dödsfallet stod under vårdnad av makarna, eller en av dem. 
 Har sammanbott med den avlidne i minst 

fem år vid tiden för dödsfallet. 

Stadigvarande 
sammanboende 
med den avlidne 
och ej fyllt 65 år 

 Var tidigare gift med den avlidne. 
 Var tidigare registrerad partner till den avlidne. 
 Har barn tillsammans med den avlidne. 
 Har haft barn tillsammans med den avlidne. 
 Väntade, vid tiden för dödsfallet, barn med den avlidne. 

 
 
Omställningspensionen är beroende av den inkomst som den avlidne haft. 
Omställningspensionen utgör 55 % av efterlevandeunderlaget, vilket beräknas på 
den avlidnes pensionsunderlag. Med detta menas den inkomst som ligger till grund 
för den lagstadgade pensionen. Om den avlidne inte hade fyllt 65 vid dödsfallet, 
beräknas omställningspension som om den avlidne hade fyllt 64 år. Det finns en 
garantipension som utgör lägsta nivå om den avlidne saknat inkomst eller 
inkomstpension. 
 
Om dödsfallet skett efter 1.1.2005 varar rätten till omställningspensionen under 12 
månader, räknat från dödsfallet. 
Om man efter denna period har vårdnad om, och stadigvarande sammanbor med, 
barn under 18 år, som också vid dödsfallet stadigvarande vistades i hemmet, kan 
man få förlängd omställningspension. Denna räcker också i 12 månader – i princip. 
Man kan få förlängd omställningspension ända till dess att det yngsta hemmaboende 
barnet fyllt 12 år. 
Den förlängda omställningspensionen - och garantipensionen - upphör när den 
efterlevande fyller 65 år, eller dessförinnan om den efterlevande ingår äktenskap 
eller registrerat partnerskap eller stadigvarande sammanbor med någon som 
han/hon har varit gift med, eller har, eller har haft, barn med. 
 

 



 

Änkepension och garantipension 
Villkoren för änkepension skiljer sig åt, beroende på om kvinnan är född före eller 
efter 1945. 
 
Änkepension för den som är född senast 1944 
Följande tre villkor måste vara uppfyllda för att rätt till änkepension eller 
garantipension: 
1. Kvinnan ska vara född senast år 1944. 
2. Kvinnan ska ha varit gift med den avlidne före 31.12.1989 och vid tidpunkten för 
dödsfallet. 
3. Mannen och kvinnan måste ha gift sig senast den dag mannen fyllde 60 år, och de 
måste endera ha varit gifta i minst fem år vid dödsfallet, eller ha barn tillsammans. 
 
Hur stor änkepensionen blir, beror på fler olika samverkande förhållanden. Dels 
påverkas änkepensionen av kvinnans ålder vid makens frånfälle, dels påverkas av 
pensionen av den avlidnes inkomst. 
Om kvinnan har fyllt 65 år när hon blir änka, får hon änkepension beräknad på den 
avlidnes intjänade pension. (Om mannen avled innan han fyllt 65, beräknas hans 
pension som om han hade fyllt 64 år.) Kvinnans egen ålderspension, från det att hon 
fyllt 65, minskar änkepensionen (även om hon inte tar ut sin ålderspension), om hon 
är född 1930 eller senare. 
 
Kvinnan kan ha rätt till både den i föregående stycke beskrivna änkepensionen och 
ett tillägg, om hon uppfyller följande villkor (1 + 2a eller 1+ 2b): 
1. Kvinnan har inte fyllt 65 år när hon blir änka. 
2a. Kvinnan har vårdnaden om, och sammanbor stadigvarande med barn under 16 
år, som även vid dödsfallet stadigvarande vistades i deras gemensamma hem 
ELLER 
2b. Kvinnan hade varit gift i minst fem år vid sin mans frånfälle. 
 
Garantipension 
Den som har låg eller ingen änkepension och inte har rätt till omställningspension, 
kan ha rätt till en garantipension. Kontakta Försäkringskassan. 
 
Änkepension för den som är född 1945 eller senare 
En kvinna som är född 1945 eller senare, kan också ha rätt till änkepension, även om 
grundregeln är att hon ska ha omställningspension eller garantipension. 
Följande två villkor ska då vara uppfyllda: 
1. Kvinnan var fortlöpande gift med den avlidne sedan 1989 och var det även vid 
tiden för dödsfallet. 
2. Ett av villkoren a) eller b) är uppfyllt: 
a) Äktenskapet hade varat i minst fem vid utgången av 1989 och äktenskapet ingicks 
senast den dag mannen fyllde 60 år 
b) Paret hade barn tillsammans under 1989 och vid dödsfallet. 
 
Änkepensionen för den som är född 1945 eller senare, beräknas på den avlidne 
mannens pension år 1989. Kvinnans egen ålderspension, från det att hon fyllt 65, 
minskar änkepensionen (även om hon inte tar ut sin ålderspension). 
 

 



 

 

Kvinnan kan ha rätt till både den i föregående stycke beskrivna änkepension och ett 
tillägg, om hon uppfyller följande två villkor: 
1. Kvinnan hade inte fyllt 65 år varken under 1989 eller vid makens död 
2. Kvinnan hade under 1989 och vid dödsfallet, vårdnaden om barn under 16 år som 
stadigvarande vistades i det gemensamma hemmet, eller kvinnan har vid makens 
död dels fyllt 36, dels varit gift med mannen i minst fem år. 
 
Änkepensionerna upphör när änkan gifter om sig eller senast när hon fyller 65 år. 
 
 
Om kvinnan har rätt till både omställningspension, garantipension och 
änkepension betalas änkepension ut bara med det belopp som överstiger de övriga 
två. När dessa upphör att gälla betalas änkepension om villkoren fortfarande är 
uppfyllda. 
 
Lag (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn (EPL) på 
Internet: http://www.lagrummet.se Välj Författningar / Författningar i fulltext /  
Skriv ”2000:461” i sökrutan. 
 
Läs mer om EPL på www.fk.se Skriv ”efterlevandepension” i sökrutan. 
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