
 

Efterlevandeskydd vid arbetsskada i lagstiftning 
Arbetsskadelivränta och begravningshjälp vid arbetsskada 
 
Begravningshjälp vid dödsfall genom arbetsskada 
När någon avlidit till följd av arbetsskada, betalar Försäkringskassan 
begravningshjälp. Beloppet motsvarar 30 % av prisbasbeloppet vid tiden för 
dödsfallet (dvs 11 910:- år 2006). 
Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF), 5 kap. 
 
Arbetsskadelivränta: Barnlivränta, omställningslivränta, änkelivränta 
Dödsfall p.g.a. arbetsskada anmäls till Försäkringskassan genom att en ny 
arbetsskadeanmälan görs. Ansök samtidigt – på särskild blankett – om 
efterlevandelivränta hos Försäkringskassan. Kom ihåg att även anmäla dödsfallet 
som arbetsskada till AFA! Se vidare i Mintrygghet under rubriken ”Om Något 
Händer”/”Arbetsskada”. 
 
OBS Dessa livräntor samordnas med efterlevandepension! 
Alla tre former av livränta vid dödsfall genom arbetsskada samordnas med 
efterlevandepension; det betyder att bara den del av livräntan som överstiger 
efterlevandepensionen betalas ut. Om pensionen är högre än livräntan, betalas ingen 
livränta. 
 
Barnlivränta 
Om en person som omfattas av LAF, (Lag, 1976:380, om arbetsskadeförsäkring), 
avlider till följd av en arbetsskada, betalas barnlivränta till den efterlevandes barn. 
(LAF, 5 kap) 
Adoptivbarn, barn födda utom äktenskap, och barn födda efter dödsfallet, ingår i den 
krets som kan ha rätt till barnlivränta. Styvbarn och fosterbarn har däremot inte rätt till 
barnlivränta. 
Barnlivräntan beräknas på den arbetsskadelivränta som den avlidne uppburit – eller 
skulle ha uppburit. Barnlivräntan är 40 % av detta underlag, under förutsättning att 
det endast gäller ett barn. För varje ytterligare livränteberättigat barn, betalas 20 % 
av underlaget. Summan ska delas lika mellan barnen. Eventuella andra ersättningar 
som beror på arbetsskadan, t ex pension, räknas in i underlaget för barnlivräntan. 
Barnlivränta betalas till och med den månad då barnet fyller 18 år. Därefter kan 
livräntan betalas ut om barnet studerar på grundskola, eller gymnasieskola, eller 
motsvarande, med rätt till förlängt barnbidrag eller studiehjälp. I de fallen betalas 
livräntan längst till och med juni det år barnet fyller 20 år. Livräntan betalas inte ut 
efter det att barnet blivit adopterat av någon annan än maken/makan till den avlidne 
föräldern. 

 



 

 

Omställningslivränta 
Vem kan få omställningslivränta? 
 
Den som var: och dessutom uppfyller ett av nedanstående 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. 

 
 
Omställningslivräntan beräknas på den arbetsskadelivränta som den avlidne uppburit 
– eller skulle ha uppburit. Omställningslivräntan beror av om det även utgår 
barnlivränta, eller inte. Om ingen barnlivränta betalas är omställningslivräntan istället 
40 % av underlaget. Om barnlivränta betalas samtidigt, är omställningslivräntan 25 % 
av underlaget. Om flera efterlevande får barnlivränta, och summan skulle överstiga 
underlagets belopp, minskas livräntorna proportionellt, så att deras summa 
motsvarar underlagets belopp. 
Eventuella andra ersättningar som beror på arbetsskadan, t ex pension, räknas in i 
underlaget för omställningslivräntan. 
 
Omställningslivränta betalas längst till dess att den efterlevande fyllt 65 år. 
 
Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) på Internet: wwww.lagrummet.se 
Klicka på Författningar / Författningar i fulltext och skriv ”1976:380” i sökrutan. 
 
Läs mer om LAF på www.fk.se Skriv ”omställningslivränta” i sökrutan. 
 


