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1. Syfte och bakgrund
Principen om familjens enhet härrör från 1951 års Genèvekonvention om
flyktingars rättsliga ställning (Genèvekonventionen). De konventionsbundna
staterna rekommenderas att säkerställa att en flyktingfamiljs enhet respekteras. Det
innebär att familjemedlemmar till flyktingar ska kunna åtnjuta samma skydd och
status i mottagarlandet. UNHCR gör här skillnad på flyktingstatus på grund av
individuella skäl (refugee status) och flyktingstatus på grund av att en
familjemedlem har härledda flyktingskäl från flyktingen1 (derivative refugee
status).
Principen om familjens enhet har i svensk rätt också använts i en annan betydelse.
Det handlar då inte om huruvida familjemedlemmar till en flykting ska beviljas
flyktingstatus, utan i stället om att undvika familjesplittring enligt
Europakonventionen. Om ett beslut om avvisning/utvisning eller ett beslut att avslå
en ansökan om uppehållstillstånd resulterar i att en familj splittras, kan en sådan
familjesplittring vara oproportionerlig och strida mot artikel 8 Europakonventionen
och därmed 11 eller 13 §§ den tillfälliga lagen. 2 Det är en annan bedömning än om
en familjemedlem till en flykting ska beviljas derivativ status.
Det här rättsliga ställningstagandet ger ledning för när derivativ skyddsstatus för
familjemedlemmar kan ges i asylärenden.

2. Gällande rätt
2.1 Begreppet familjens enhet i Migrationsöverdomstolens
praxis
Migrationsöverdomstolen har i olika avgöranden uttalat sig om familjens enhet i
betydelsen av att undvika familjesplittring.
I MIG 2013:16 hade en kvinna som ansökt om asyl tillsammans med sin då
underårige son sedermera beviljats status som flykting. De egna asylskäl som
hennes då vuxne son hade anfört medförde inte att han hade skyddsbehov och det
hade heller inte gjorts sannolikt att han riskerade förföljelse på grund av relationen
till modern.
UNHCR, Procedural standards for refugee status determination under UNHCR´s mandate, Unit 5,
“Processing claims based on the right to family unity”.
2
Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige.
1
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På grund av att han hade tillhört och fortfarande tillhörde samma hushåll som
modern och att han och modern ansågs utgöra en familj utifrån UNHCR:s handbok
och i Europakonventionens mening, ansågs principen om familjens enhet vara
tillämplig. Sonen beviljades då uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 §
utlänningslagen (2005:716) samt flyktingstatusförklaring och resedokument.
Det hänvisas även till detta rättsfall i MIG 2013:23. Där ansågs två vuxna barn som
hade levt och levde tillsammans med sin övriga familj, föräldrar och småsyskon,
och som inte hade bildat någon egen familj, omfattas av skyddet för familjelivet
enligt artikel 8 Europakonventionen. I målet fick detta till resultat att deras
asylansökningar, liksom den övriga familjens ansökningar, skulle prövas i Sverige.
I MIG 2016:13 ansågs en ung vuxen kvinna, som levt hela sitt liv tillsammans
med familjen och som inte hade påbörjat något eget familjeliv, omfattas av
familjebegreppet i artikel 8 Europakonventionen. I målet var det inte fråga om en
asylansökan. Kvinnan beviljades uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 3 a § första
stycket 2 utlänningslagen.
Migrationsöverdomstolen har i MIG 2016:7 uttalat att familjens enhet syftar till att
hålla samman familjen.
I samtliga dessa fall har avgörandena baserats på en tillämpning av artikel 8
Europakonventionen eller att svensk rätt har tolkats utifrån konventionen. Av
rättsfallen kan alltså utläsas att familjens enhet i svensk praxis syftar till att inte
splittra en familj enligt artikel 8 Europakonventionen. Familjebegreppet enligt
Europakonventionen tillämpas när det finns en familj, oberoende av om familjen
uppstått i värdlandet.3

2.2 Familjens enhet enligt Genèvekonventionen m.m.
Genèvekonventionen
Som anges ovan uttrycks en princip om familjens enhet i Genèvekonventionen.
Syftet med denna princip är att säkerställa att en flyktingfamiljs enhet respekteras
på så sätt att familjemedlemmar till flyktingar ska kunna åtnjuta samma skydd och
status i mottagarlandet. UNHCR gör här skillnad på flyktingstatus på grund av
individuella skäl (refugee status) och flyktingstatus på grund av att en
familjemedlem har härledda flyktingskäl från flyktingen (derivative refugee status).
4

För ledning av bedömningen av om ett avlägsnande strider mot artikel 8 Europakonventionen hänvisas
till SR 12/2020, Rättsligt ställningstagande angående innebörden av svenskt konventionsåtagande och
artikel 8 i Europakonventionen vid tillämpningen av 11 och 13 §§ i den tillfälliga lagen och RS/009/2020,
Rättsligt ställningstagande: Prövning av barns bästa.
4
UNHCR, Procedural standards for refugee status determination under UNHCR´s mandate, Unit 5,
“Processing claims based on the right to family unity”.
3
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Familjebegreppet omfattar i vart fall kärnfamiljen, dvs. make/maka och andra
sammanboende under äktenskapliga former, inklusive samkönade relationer, och
minderåriga barn, dvs. barn under 18 år. Andra familjemedlemmar som tillhör
samma hushåll och där det finns ett beroendeförhållande kan också omfattas.5
Principen om familjens enhet tar sikte på den familj som flyktingen har vid det
tillfälle då han eller hon flyr. Syftet är att skydda en existerande familj som
tillfälligt har skingrats genom att en eller flera familjemedlemmar har flytt.6
Skyddsgrundsdirektivet
Principen om familjens enhet i Genèvekonventionens mening kommer också till
uttryck i skyddsgrundsdirektivet.7 I skäl 16 anges bl.a. att direktivet syftar till att
säkerställa de asylsökandes och deras familjemedlemmars rätt till asyl. I artikel 23
anges att medlemsstaterna ska se till att familjen hålls samlad och att
familjemedlemmar som för egen del inte uppfyller kraven för internationellt skydd
får ansöka om vissa förmåner som flyktingar har rätt till. Det rör sig om rätt till
uppehållstillstånd och bl.a. rätt till utbildning, tillträde till arbetsmarknaden, sociala
förmåner och sjukvård.
I skäl 36 till direktivet anges att familjemedlemmar enbart på grund av sin relation
till en flykting, normalt kan komma att utsättas för förföljelse som kan utgöra
grund för flyktingstatus.
EU-domstolen har i några avgöranden ansett att det skulle strida mot
skyddsgrundsdirektivet att bevilja skyddsstatus till personer vars skäl saknar
samband med grunderna för skydd enligt direktivet.8 Även
Migrationsöverdomstolen har i MIG 2015:18 uttalat att ordalydelsen i 4 kap. 1 §
utlänningslagen inte medger en tolkning som innebär att en person som saknar
skyddsbehov ska betraktas som flykting och därmed ha rätt till
flyktingstatusförklaring och resedokument enbart av den anledningen att en nära
anhörig är flykting.
Svensk rätt
I förarbetena, då skyddsgrundsdirektivet infördes i svensk rätt, anges i huvudsak
följande.9 Det ska göras en individuell prövning i varje enskilt fall, varvid den
omständigheten att sökanden är nära anhörig till en person som beviljats
uppehållstillstånd som flykting tillmäts stor betydelse vid bedömningen av om
sökanden löper risk för förföljelse vid ett återvändande till hemlandet.
UNHCR:s handbok art.185 och UNHCR, Procedural standards for refugee status determination under
UNHCR´s mandate, Unit 5, “Processing claims based on the right to family unity”.
5

Se UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning
enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, artiklarna 181188.
7
Direktiv 2011/95/EU om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses
berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven
för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet
(omarbetning).
8
Se t.ex. EU-domstolens domar i C-542/13 (M’Bodj) och C-720/17 (Bilali).
9
Prop. 2009/10:31 s. 74.
6
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Vidare anges att det inte finns någon ovillkorlig rätt för familjemedlemmar till en
flykting eller skyddsbehövande att i övrigt beviljas uppehållstillstånd på samma
grund som flyktingen eller den skyddsbehövande. När principen om familjens
enhet inte är tillämplig kan uppehållstillstånd, efter en individuell prövning, i stället
beviljas anhöriga till en i Sverige bosatt flykting eller skyddsbehövande i övrigt
med stöd av bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning
(5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen) eller med stöd av bestämmelsen om
uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter (5 kap. 6 §
samma lag).
Slutsatser
Av ovanstående kan dras slutsatsen att principen om familjens enhet i
Genèvekonventionens mening och rätten till derivativ status som härrör från
konventionen är ett annat begrepp med ett annat syfte än det familjebegrepp som
följer av Europakonventionen.
Rätten till derivativ status syftar som sagt till att skydda en befintlig flyktingfamilj
och säkerställa att de får samma behandling i den mottagande staten. Principen
omfattar också en befintlig familj som tillfälligt splittrats i samband med flykten.
Ett familjeliv i Europakonventionens mening kan däremot uppkomma oberoende
av de faktorer eller intressen som Genevekonventionen syftar till att skydda. Ett
familjeliv kan uppstå i en mottagande stat och det behöver inte röra sig om
asylsökande eller personer som flytt från sitt hemland.

3. Rättslig bedömning
3.1 Allmänna utgångspunkter
I detta avsnitt ges ledning och en metod för när derivativ status ska beviljas. Det
ges även exempel på typsituationer. Exemplen är inte uttömmande och det måste
göras en bedömning i varje enskilt ärende.
Det finns ingen ovillkorlig rätt för en familjemedlem att få samma status som
annan nära familjemedlem. UNHCR har angett att det finns situationer där
principen om derivativ status inte bör gälla. Därutöver finns det en del fall där det
knappast blir aktuellt att tillämpa principen på grund av att utgången skulle bli
orimlig. Därför måste man alltid göra en individuell bedömning och titta på
omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan finnas omständigheter som talar
emot att tillämpa principen.
Det är viktigt att personernas egna asylskäl utreds noggrant. Beslut ska motiveras
utförligt och det ska framgå varför personen får den aktuella statusen, dvs. vad
bedömningen baseras på.
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Den person som ursprungligen har erhållit flyktingstatus eller alternativ
skyddsstatus benämns som huvudperson. Hans eller hennes familjemedlemmar
som ansöker om skydd och för vilka derivativ status aktualiseras, benämns som
familjemedlemmar.

3.2 Derivativ status – definition
3.2.1 Allmänt
Derivativ status innebär att personen – familjemedlemmen – beviljas status som
flykting eller skyddsbehövande på grund av att statusen härleds från
huvudpersonen som har status som flykting. Det innebär att familjemedlemmar
som inte har egna asylskäl eller asylskäl på grund av asylsmitta, kan få
skyddsstatus enbart på grund av att huvudpersonen har beviljats skyddsstatus.10 Det
kommer sig inte av att det finns individuella skäl, utan från att de härleds från
huvudpersonen som har sådana skäl.
Familjemedlemmen får då skyddsstatus och ska då beviljas ett uppehållstillstånd
enligt bestämmelserna i utlänningslagen eller den tillfälliga lagen. Derivativ status
kan inte härledas från personer som inte har skyddsstatus.
Derivativ status kan endast beviljas då familjemedlemmar ansöker om skydd, dvs.
asyl, och vid vidarebosättning där familjemedlemmar tas ut tillsammans med
personer som accepteras för vidarebosättning. Om familjemedlemmen t.ex. ansöker
på uppehållstillstånd på grund av anknytning utifrån ska anknytningsreglerna i 5
kap. 3 eller 3 a §§ utlänningslagen tillämpas. Det blir då inte aktuellt att tillämpa
derivativ status. Detsamma gäller om familjemedlemmen ansöker om
uppehållstillstånd och åberopar särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.
Exempel 1
Huvudpersonen har beviljats uppehållstillstånd med stöd av bestämmelsen i 5 kap.
6 § utlänningslagen.

En man ansöker om asyl i Sverige. Han är gift med en kvinna som anlände
tidigare till Sverige och som beviljades uppehållstillstånd enligt
bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen på grund av synnerligen
ömmande omständigheter. Kan mannen få derivativ skyddsstatus på grund
av sin familjesamhörighet med kvinnan?
Nej, någon derivativ rätt till skyddsstatus kan inte bli aktuellt i ärendet då kvinnan
som är huvudsökande fått uppehållstillstånd enligt bestämmelsen i 5 kap. 6 §
utlänningslagen. Principen om derivativ status kan endast tillämpas när en
familjemedlem erhållit skyddsstatus. Mannen kan däremot få skyddsstatus på
egna individuella skäl.

10

I avsnitt 3.3.2 nedan förklaras asylsmitta.
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3.2.2 Vilka familjemedlemmar kan få derivativ status?
Enligt UNHCR är i vart fall kärnfamiljen, dvs. make/maka samt minderåriga barn,
familjemedlemmar. Med make/maka jämställs etablerade partners eller
sammanboende och samkönade relationer.
Även andra familjemedlemmar kan omfattas. Eftersom syftet med derivativ status
är att behålla en befintlig familj vid flykttillfället är det rimligt att det bör ha
förelegat hushållsgemenskap i hemlandet, finnas ett beroendeförhållande och
familjemedlemmen ska inte ha någon egen familj. Exempel på sådana
familjemedlemmar kan vara föräldrar till huvudpersonen och vuxna barn som inte
bildat egen familj. Ett vuxet barn som tillhört familjen men som vid
prövningstillfället bildat en egen familj bör normalt inte omfattas av
familjebegreppet. 11
Om huvudpersonen är ett barn bör föräldrar och minderåriga syskon omfattas av
familjebegreppet. Likaså vuxna syskon under förutsättning att det finns ett
beroendeförhållande och hushållsgemenskap till den övriga familjen, samt att de
inte har bildat någon egen familj.12
3.2.3 När ska familjemedlemmen ha ansökt om asyl?
Syftet med principen om derivativ skyddsstatus är att skydda en existerande familj.
Om familjen tillfälligt splittrats före eller under flykten, och familjemedlemmarna
ansöker vid ett senare tillfälle bör de ändå kunna beviljas derivativ status, under
förutsättning att de då ansöker om skyddsstatus.
För det fall familjemedlemmarna i en kärnfamilj anländer till Sverige senare och
därmed ansöker senare än huvudpersonen får det göras en individuell bedömning i
varje enskilt fall huruvida det rörde sig om en familj vid flykttillfället och
anledningen till att familjen skingrats. Man får här beakta om splittringen har skett
av ”fri vilja”. Om detta inte var fallet, bör familjeåterförening ha ansökts så snart
som möjligt. Det bör utredas huruvida familjen har separerats eller splittrats av ”fri
vilja” eller om separationen föranletts av omständigheter hänförliga till flykten,
t.ex. på grund av att familjemedlemmarna oavsiktligt kommit ifrån varandra. Ju
längre tid det har gått, desto högre krav ställs det på den sökandens uppgifter för att
göra sannolikt att familjen tillfälligt splittrats i samband med eller under flykten.
Exempel 2
En kvinna har beviljats flyktingstatus på grund av avsaknad av manligt nätverk i
hemlandet. Ett år senare ansöker hennes make om asyl i Sverige.

En kvinna har bedömts vara flykting på grund av att hon saknat ett manligt
nätverk vid ett återvändande till hemlandet. Maken ankommer ett år senare
till Sverige och ansöker om asyl och bedöms sakna ett individuellt
skyddsbehov.
Det kan finnas undantagssituationer då denna huvudregel kan bli orimlig, t.ex. ett ensamstående
vuxet barn med ett eget barn och som bor tillsammans med föräldrarna.
12
För familjebegreppet, se SR 12/2020 (Rättsligt ställningstagande angående svenskt
konventionsåtagande och artikel 8 vid tillämpning av tillfälliga lagen), avsnitt 2.3.1.
11
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Han har inte kunnat visa att paret splittrats på grund av omständigheter
hänförliga till flykten. Har maken en derivativ rätt till skyddsstatus på grund
av sin familjesamhörighet med kvinnan?
Om det inte föreligger grund för att återkalla kvinnans flyktingstatusförklaring med
stöd av 4 kap. 5 § utlänningslagen, har hon kvar denna status. Mannen i detta
exempel bör som utgångspunkt inte erhålla derivativ flyktingstatus på samma
grund som kvinnan om han inte kan göra sannolikt att separationen föranletts av
omständigheter hänförliga till flykten dvs. ofrivilligt, se UNHCR:s handbok art.
186. Det är således mannen som har bevisbördan för att det föreligger sådana
omständigheter. Om han inte kan göra detta sannolikt föreligger ingen rätt till
derivativ status på grund av familjesamhörigheten med hustrun. Frågan om
uppehållstillstånd får istället bedömas enligt de andra reglerna i 5 kap.
utlänningslagen. Då måste man också beakta artikel 8 i Europakonventionen.
Om mannen motsatsvis gör sannolikt att separationen skett oavsiktligt, kan han
beviljas derivativ flyktingstatus.
3.2.4 Derivativ status vid vidarebosättning
Principen om derivativ status är tillämplig i ärenden där personer accepteras för
vidarebosättning. Vidarebosättning ska bl.a. syfta till att lösa utdragna
flyktingsituationer som riskerar att bli permanenta. Ofta sker uttagningen för
vidarebosättning bland personer som befinner sig i flyktingläger, där de kan ha
vistats lång tid. På grund av de speciella förutsättningarna vid vidarebosättning kan
det i dessa ärenden finnas skäl för ett utökat familjebegrepp jämfört med vad som
gäller i asylärenden, se 3.2.2 ovan. Exempelvis kan avlägsna familjemedlemmar
som är beroende av flyktingen inkluderas. På grund av att många
familjekonstellationer har uppstått i ett tredje land, t.ex. tillflyktslandet, bör
förhållandena vid tidpunkten för uttagningstillfället vara avgörande för
familjebegreppet. För det fall huvudpersonen beviljas skyddsstatus vid uttagning
till vidarebosättning och anländer till Sverige, varefter familjemedlemmar vid ett
senare tillfälle ansöker om uppehållstillstånd på anknytning eller ansöker om asyl,
hanteras de som ”vanliga” anknytnings- eller asylärenden. I fråga om derivativ
status, gäller det som anges i bl.a. avsnitt 3.2.2 - 3.2.3 ovan samt 3.3 nedan.

3.3 Prövningsordning
3.3.1 Egna individuella skyddsskäl
I varje ansökan om internationellt skydd (asyl) måste det först göras en bedömning
av om den sökande kan anses vara flykting utifrån de individuella skäl som
åberopas. Det gäller även för familjemedlemmar när en hel familj ansöker om
skydd tillsammans. Barn i familj kan ha egna och barnspecifika asylskäl.
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3.3.2 Skäl hänförliga till huvudpersonens skyddsskäl (s.k. asylsmitta)
Om det vid den individuella bedömningen konstateras att den
sökande/familjemedlemmen saknar egna asylskäl, ska det sedan prövas huruvida
han eller hon kan ha flyktingskäl och alltså riskera förföljelse på grund av sitt
släktskap med flyktingen (s.k. asylsmitta). Detta är inte detsamma som derivativ
rätt till flyktingstatus.
När huvudpersonen bedömts vara flykting eller skyddsbehövande, ställs det inte
höga krav för att familjemedlemmen ska kunna göra sannolikt att han eller hon
riskerar förföljelse eller skyddsgrundande behandling till följd av sin relation med
den skyddsbehövande huvudpersonen.
I UNHCR:s handbok anges att en individuell prövning görs i varje enskilt fall,
varvid den omständigheten att sökanden är nära anhörig till en person som beviljats
uppehållstillstånd som flykting tillmäts stor betydelse vid bedömningen av om
sökanden löper risk för förföljelse vid ett återvändande till hemlandet.
I skäl 36 till skyddsgrundsdirektivet anges att familjemedlemmar enbart på grund
av sin relation till en flykting, normalt kan komma att utsättas för förföljelse som
kan utgöra grund för flyktingstatus.
I prop. 2009/10:31 s. 74 anges att det ska göras en individuell prövning i varje
enskilt fall, varvid den omständigheten att sökanden är nära anhörig till en person
som beviljats uppehållstillstånd som flykting tillmäts stor betydelse vid
bedömningen av om sökanden löper risk för förföljelse vid ett återvändande till
hemlandet. Det kan här dras slutsatsen att det inte bör ställas höga krav på
bevisning för att en familjemedlem ska kunna göra sannolikt att han eller hon
riskerar förföljelse eller skyddsgrundande behandling på grund av sin relation till
huvudpersonen som är flykting eller annan skyddsbehövande.
Denna prövningsordning kommer till uttryck i MIG 2015:18, där en kvinnas
minderåriga dotter hade beviljats uppehållstillstånd och flyktingförklaring på
individuella skäl (risk för könsstympning). Kvinnan hade beviljats
uppehållstillstånd och ansökte om flyktingstatusförklaring.
Migrationsöverdomstolen uttalar att den förföljelse eller annan behandling som en
flykting eller annan skyddsbehövande riskerar att utsättas för ofta är av sådan
karaktär att även familjemedlemmar kan komma att drabbas. Särskilt vanligt kan
detta anses vara då den i familjen med det konstaterade skyddsbehovet är en vuxen
person. Om egna skyddsskäl saknas och om det därtill saknas risk för att den
förföljelse som en flykting riskerar att utsättas för ska drabba även flyktingens
familjemedlemmar finns det ingen anledning att betrakta också dem som
flyktingar.
I avgörandet fann Migrationsöverdomstolen att kvinnan inte kunde beviljas
flyktingstatus på grund av de skyddsskäl hon själv åberopat och att hon heller inte
riskerade förföljelse på grund av dotterns skäl. Det saknades därför anledning att
bevilja henne flyktingstatusförklaring.
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Ett annat exempel på denna prövningsordning och på asylsmitta är MIG 2012:14
där en man hade erkänts som flykting och beviljats flyktingstatusförklaring och
permanent uppehållstillstånd. Mannens vuxne son hade utsatts för förföljelse på
grund av faderns verksamhet. Sonen ansågs omfattas av principen om familjens
enhet och beviljades därmed flyktingstatusförklaring och permanent
uppehållstillstånd.
3.3.3 Derivativ status
Derivativ status innebär att familjemedlemmar som inte har individuella asylskäl
utifrån egna anförda skäl eller asylskäl på grund av asylsmitta, kan få skyddsstatus
enbart på grund av att huvudpersonen beviljas skyddsstatus. Det kommer sig inte
av att det finns individuella skyddsskäl, utan från att de härleds från huvudpersonen
som har sådana skäl.
Det innebär att en familjemedlem till en huvudperson som är flykting men som
själv inte uppfyller kraven på flyktingstatus men som däremot på grund av egna
skäl kan få alternativ skyddsstatus, i sådana fall får flyktingstatus.
I bedömningen av om en familjemedlem ska erhålla derivativ skyddsstatus ska
även ingå en bedömning av om det finns anledning att utesluta familjemedlemmen
från den derivativa skyddsstatusen.
En familjemedlem kan få derivativ status från någon annan familjemedlem som har
derivativ status om personerna ingår i samma familj och övriga krav är uppfyllda.
Exempel 3
En familj har skingrats tillfälligt under flykten till Sverige
En familj bestående av en man och kvinna och deras två små barn, en pojke och en
flicka, har flytt Somalia där de är medborgare. Familjen kommer till Libyen och
vistas där i ett flyktingläger i ett halvår innan de i samband med resan till Sverige
splittras. Mannen blir kvar i flyktinglägret i Libyen. Kvinnan och barnen lyckas ta
sig vidare till Sverige där de söker asyl. Flickan bedöms ha flyktingskäl på grund
av risken för könsstympning och beviljas två månader efter ankomsten till Sverige
flyktingstatusförklaring och tidsbegränsat uppehållstillstånd. Kvinnan och pojken
som inte bedöms ha ett individuellt skyddsbehov beviljas derivativ flyktingstatus
grundat på samhörigheten till dottern/systern. Mannen lyckas senare ta sig ut ur
flyktinglägret och söker asyl i Sverige fyra månader efter kvinnans och barnens
ankomst till Sverige. Mannen bedöms inte ha individuella skäl för skyddsbehov
utifrån egna anförda skäl och det föreligger inte heller asylsmitta från de andra
familjemedlemmarna. Mannen kan göra sannolikt att familjen flydde tillsammans
till Libyen och att de därefter har skingrats ofrivilligt i samband med resan till
Sverige. Föreligger en derivativ rätt till skyddsstatus för mannen grundat på
samhörigheten med övriga familjemedlemmar?
Mannen, kvinnan och barnen är en kärnfamilj och var en familj även vid
flykttillfället.
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Om familjemedlemmar i en kärnfamilj anländer till Sverige senare och därmed
ansöker senare än huvudpersonen får det göras en individuell bedömning i varje
enskilt fall om anledningen till att familjen har skingrats. Man får här beakta om
splittringen har skett av ”fri vilja” eller om separationen föranletts av
omständigheter hänförliga till flykten. Om separationen föranletts av
omständigheter hänförliga till flykten måste återförening sökas så snart det är
möjligt för att splittringen ska anses vara tillfällig. Ju längre tid det har gått, desto
större krav ställs det på sökandens uppgifter för att göra sannolikt att familjen
splittrats tillfälligt i samband eller under flykten.
Mannen har gjort sannolikt att han i samband med flykten till Sverige ofrivilligt
kom ifrån övriga familjemedlemmar. Han har så snart det var möjligt för honom
fortsatt sin flykt till Sverige och har därefter vid ankomsten till Sverige sökt asyl i
Sverige. Mannen har bedömts sakna egna asylskäl och riskerar inte heller
asylsmitta från kvinnan eller barnen. Eftersom huvudpersonen (dottern) och övriga
familjemedlemmar har flyktingstatusförklaring i Sverige har han en derivativ rätt
till flyktingstatus. Det har då beaktats att undantagen i UNHCR:s rättskällor inte är
för handen, se vidare avsnitt 3.5.1 och 3.5.2 nedan. Det finns inte heller andra skäl
som talar emot att principen tillämpas, se vidare avsnitt 3.5 nedan.
3.3.4 Skäl för uppehållstillstånd på annan grund
Då man efter den prövning som anges i 3.3.1 – 3.3.3 ovan har kommit fram till att
familjemedlemmarna inte har individuella skäl för skyddsbehov och heller inte kan
få derivativ status, har de inte rätt till någon skyddsstatusförklaring. Det ska då
bedömas om de kan beviljas uppehållstillstånd på någon annan grund. Här kan bl.a.
anknytningsreglerna i 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen, med de begränsningar
som gäller i 6 – 10 §§ i den tillfälliga lagen bli tillämpliga. 13 Även 5 kap. 6 §
utlänningslagen med de begränsningar som gäller enligt 11 § den tillfälliga lagen
kan aktualiseras. De rättsliga grunderna för uppehållstillstånd enligt
bestämmelserna måste i de individuella fallen tolkas utifrån artikel 8
Europakonventionen. 14

3.4 Derivativ status för familjemedlemmar till alternativt
skyddsbehövande
Genèvekonventionen och UNHCR:s handbok omfattar endast flyktingskap, dvs.
när huvudpersonen är flykting. Det bedöms vara rimligt att principen även omfattar
familjemedlemmar till personer som anses vara alternativt skyddsbehövande.15

För bedömning av försörjningskravet hänvisas till RS/011/2020 (Rättsligt ställningstagande angående
försörjningskravet i 9 § tillfälliga lagen).
14
För vidare ledning om hur bedömningarna av familjeliv ska göras och när familjesplittring kan
aktualiseras hänvisas till särskild rättslig styrning om detta som finns i SR 12/2020 angående innebörden
av artikel 8 Europakonventionen vid tillämpning av 11 och 13 §§ tillfälliga lagen.
15
Enligt 3 § den tillfälliga lagen ska bestämmelsen om övrig skyddsstatusförklaring i 4 kap. 3 a § andra
stycket utlänningslagen inte tillämpas. I 4 § samma lag framgår att uppehållstillstånd inte ska beviljas en
utlänning som är övrig skyddsbehövande.
För det fall bestämmelsen om övrig skyddsbehövande skulle återinföras och bli tillämplig bör principen
om derivativ status även omfatta familjemedlemmar till övriga skyddsbehövande.
13
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3.5 Undantag från rätt till derivativ status
Det finns situationer där derivativ status inte bör beviljas. Som angetts ovan, finns
det ingen ovillkorlig rätt för en familjemedlem att få samma status som annan nära
familjemedlem. UNHCR anger att principen om derivativ status inte bör gälla där
familjemedlemmen har ett annat medborgarskap än huvudpersonen eller när
huvudpersonen utesluts från internationellt skydd.16 Därutöver finns det en del fall
där det knappast blir aktuellt att tillämpa principen på grund av att utgången skulle
bli orimlig. Undantagen och exemplen nedan kan emellertid inte anses som
uttömmande. Därför måste man alltid beakta omständigheterna i det enskilda fallet.
Det kan finnas omständigheter som talar emot att tillämpa principen.
3.5.1 Dubbla medborgarskap eller annat medborgarskap än
huvudpersonen
Det anses inte finnas rätt till derivativ status när familjemedlemmen har ett annat
medborgarskap än huvudpersonen. 17
Exempel 4
En sökande har annat medborgarskap än huvudpersonen.
En person i en familj har fått skyddsstatus vid en prövning mot staten X. Den
sökande som är familjemedlem är medborgare i staten Y. Han saknar skyddsskäl
mot denna stat. Föreligger en derivativ rätt till skyddsstatus för sökanden?
Den sökande kan genom sitt medborgarskap i landet Y åtnjuta det landets skydd
och då få ett tillgängligt nationellt skydd. Han är därför inte i behov av
internationellt skydd och kan därför inte heller få derivativ skyddsstatus på grund
av sin samhörighet med huvudpersonen. Frågan om uppehållstillstånd får därefter
bedömas enligt de andra reglerna i 5 kap. utlänningslagen. Då måste man också
beakta artikel 8 i Europakonventionen.
3.5.2 Uteslutna
En person som utesluts från att anses som flykting eller alternativt
skyddsbehövande erhåller inte skydd. Därför kan inte familjemedlemmar till den
personen härleda en status från den personen.18 Som anges i avsnitt 3.3.3 ovan, kan
en familjemedlem också bli utesluten från derivativ status om det finns
förutsättningar för detta.
En person som är utesluten från skyddsstatus kan, för det fall det föreligger ett icke
bestående verkställighetshinder på grund av t.ex. 12 kap. 1 – 3 §§ utlänningslagen,
beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 11 § utlänningslagen. Om personens
familjemedlemmar inte har egna skyddsskäl eller asylsmitta eller andra skäl för
uppehållstillstånd, måste artikel 8 Europakonventionen beaktas.

Se 3.5.1 och 3.5.2 nedan.
UNHCR:s handbok art. 184 och UNHCR, Procedural standards for refugee status determination under
UNHCR´s mandate, Unit 5.1.3. Jfr även MIG 2016:7 och MIG 2015:22.
18
UNHCR, Procedural standards for refugee status determination under UNHCR´s mandate, Unit 5.1.3.
16
17
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I en situation där familjemedlemmarna skulle stå utan manligt nätverk på grund av
att den man som utgör det manliga nätverket får uppehållstillstånd med stöd av 5
kap. 11 § utlänningslagen, skulle familjemedlemmarna kunna beviljas
uppehållstillstånd med stöd av samma paragraf. Det får då anses finnas ett tillfälligt
verkställighetshinder för dem så länge som mannen inte kan verkställas.
Exempel 5
En sökande är utesluten från att anses som flykting eller alternativt
skyddsbehövande.
En person har ansetts ha ett skyddsbehov men uteslutits. Kan familjemedlemmar
till denna person erhålla derivativ skyddsstatus?
I och med att en sökande utesluts från att anses som flykting eller alternativt
skyddsbehövande, erhåller inte den personen skydd. Därmed kan inte
familjemedlemmar till den personen härleda någon derivativ status. Vid sådana
omständigheter måste ett eget skyddsbehov eller asylsmitta föreligga för att
familjemedlemmarna ska erhålla uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 - 2 §
utlänningslagen.
3.5.3 Familjemedlemmen är orsak till huvudpersonens skyddsbehov
En annan situation där rätt till derivativ status inte bör föreligga är då en
familjemedlem är orsak till huvudpersonens skyddsbehov. Det kan inte anses vara
rimligt att en person som orsakar en annan persons skyddsbehov ska få åtnjuta
förmånen av en skyddsstatus.
Exempel 6
Föräldrar motsätter sig inte att dottern könsstympas vid ett återvändande till
hemlandet.
En flicka bedöms av Migrationsverket vara flykting på grund av risk för
könsstympning i hemlandet. Föräldrarna motsätter sig dock inte att flickan utsätts
för ingreppet vid ett återvändande till hemlandet. Har föräldrarna en derivativ rätt
till skyddsstatus på grund av familjesamhörighet med dotter?
Föräldrarna bör inte erhålla skydd på samma grund som dottern om det i
utredningen framkommer att de inte motsätter sig att hon utsätts för ingreppet.
Detta eftersom det skulle strida mot den allmänna rättskänslan om föräldrarna i det
här fallet skulle få derivativ skyddsstatus grundat på dotterns skyddsstatus. Frågan
om uppehållstillstånd får därefter bedömas enligt övriga regler i 5 kap.
utlänningslagen. Då måste man också beakta artikel 8 i Europakonventionen.
Exempel 7
En kvinna har bedömts vara flykting på grund av att hon riskerar att utsättas för
våld av maken vid ett återvändande.
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En familj har kommit till Sverige tillsammans och har ansökt om asyl. Kvinnan har
därefter utsatts för våld av maken i Sverige och de har nu separerat. Kvinnan
bedöms vara flykting då hon riskerar fortsatt våld från maken såväl som släktingar
vid ett återvändande. Barnen har beviljats derivativ flyktingstatus på grund av
samhörighet med sin mor. Det har inte framkommit i ärendet att mannen utsatt
barnen för våld. Han har fortsatt gemensam vårdnad om barnen. Mannen saknar
individuella skyddsskäl. Har han en derivativ rätt till skyddsstatus på grund av sin
relation till kvinnan och barnen?
Mannen bör inte erhålla derivativ skyddsstatus på samma grund som kvinnan och
barnen då det skulle strida mot det allmänna rättsmedvetandet att bevilja mannen
derivativ status i det här fallet. Frågan om uppehållstillstånd får därefter bedömas
enligt de andra reglerna i 5 kap. utlänningslagen. Då måste man också beakta
artikel 8 i Europakonventionen.
För det fall kvinnan i exemplet ovan inte hade blivit utsatt för våld av maken, men
ändå hade beviljats flyktingstatus, hade mannen kunnat härleda flyktingstatus från
barnen eftersom han anses ingå i samma familj som dem.
3.5.4 Nyfödda barn i Sverige
Barn som föds i Sverige, och vars föräldrar har skyddsstatus, bör inte ha rätt till
derivativ status. Detta eftersom utgångspunkten från UNHCR, som det får förstås,
är att det ska vara fråga om familjekonstellationer som fanns vid flykttillfället och
under flykten, och inte senare tillkomna familjemedlemmar, varför det alltså inte
rör sig om en familj som splittrats vid flykttillfället.19
Exempel 8
Barn som föds i Sverige i en redan etablerad relation där föräldrarna har
skyddsstatus
Ett nyfött asylsökande barn har föräldrar som har skyddsstatusförklaring men
saknar både egna asylskäl och asylsmitta från föräldrarna. Har barnet en derivativ
rätt till skyddsstatus på grund av sin familjesamhörighet med föräldrarna?
Det måste alltid göras en individuell bedömning av en sökandes skyddsbehov även
när det är fråga om ett litet barn som inte har varit i hemlandet. Barn kan ha såväl
egna asylskäl som asylskäl hänförliga till familjemedlem, s.k. asylsmitta. Barn som
föds i Sverige, och vars föräldrar har skyddsstatus, har dock inte rätt till derivativ
status. Detta eftersom utgångspunkten från UNHCR är att det ska vara fråga om
familjekonstellationer som fanns vid flykttillfället. Om barnet inte riskerar
förföljelse, vare sig på grund av egna anförda skäl eller av skäl hänförliga till
familjemedlem, får man istället bedöma om det finns någon annan grund enligt 5
kap. utlänningslagen för att bevilja uppehållstillstånd. Då måste man också beakta
artikel 8 i Europakonventionen.

19

UNHCR:s handbok art. 186.
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3.5.5 Nya familjemedlemmar som tillkommit i Sverige
Nya familjemedlemmar som tillkommit i Sverige omfattas heller inte av syftet med
principen om familjens enhet, dvs. att hålla samman en familj som skingrats före
eller under flykten. Om den nya familjemedlemmen ansöker om skydd ska ansökan
prövas utifrån detta eller utifrån anknytningsreglerna om anknytningsskäl åberopas.
För det fall en utvisning enligt artikel 8 Europakonventionen skulle vara
oproportionerlig på grund av att det finns ett familjeliv i Sverige, kan det finnas
grund för uppehållstånd.
Exempel 9
Ensamstående mor i ny relation
En ensamstående asylsökande mor med ett barn träffar en ny man/styvfar med
skyddsstatus i Sverige. Har modern och barnet en derivativ rätt till skyddsstatus på
grund av sin relation till mannen?
I detta ärende är mannen huvudperson medan modern och hennes barn är
familjemedlemmar. Det måste alltid göras en individuell bedömning av moderns
och barnets skyddsbehov. Modern och barnet är nya familjemedlemmar som inte
fanns vid flykttillfället som ledde fram till att mannen fick skyddsstatus. De har
därför inte en derivativ rätt till status även om de nu tillhör samma familj som
mannen. Detta eftersom utgångspunkten vad gäller principen om familjens enhet är
att det ska vara fråga om familjekonstellationer som fanns vid flykttillfället (se
UNHCR:s handbok art. 186) och inte senare tillkomna familjemedlemmar. Om
modern och barnet inte riskerar förföljelse på grund av egna anförda skäl eller
asylsmitta får man istället titta på om det finns någon annan grund enligt 5 kap.
utlänningslagen för att bevilja uppehållstillstånd. Då måste man också beakta
artikel 8 i Europakonventionen.
Exempel 10
Ett barn adopteras av släktingar med flyktingstatus.
Ett asylsökande barn har, efter beslut från svensk tingsrätt, blivit adopterad av sin
moster och hennes man. Båda har flyktingstatus. Har barnet en derivativ rätt till
status på grund av sin tillhörighet till en familj där familjemedlem har
skyddsstatus?
Utgångspunkten vad gäller principen om familjens enhet är att det ska vara fråga
om familjekonstellationer som fanns vid flykttillfället och inte senare tillkomna
familjemedlemmar (se UNHCR:s handbok art. 186). Barnet kan ha egna
individuella asylskäl men har inte en derivativ rätt till skyddsstatus grundat på
tillhörigheten till den nya familjen. Om barnet inte har egna asylskäl måste man
pröva om det finnas andra skäl för uppehållstillstånd enligt 5 kap. utlänningslagen.
Då måste man också beakta artikel 8 i Europakonventionen.
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3.5.6 Förlängningsärenden – dvs. ärenden om förlängning av
uppehållstillstånd som beviljats på grund av anknytning till en person
med skyddsstatus
Utgångspunkten här är att familjemedlemmar har ansökt om och beviljats ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning till en
anknytningsperson med skyddsstatus. De ansöker nu om förlängning av
uppehållstillståndet och åberopar endast anknytning.
Derivativ status kan endast bli tillämplig för det fall familjemedlemmarna ansöker
om skydd. Eftersom de inte åberopar skyddsskäl kan de inte beviljas skyddsstatus
överhuvudtaget. Det tidigare beviljade uppehållstillståndet på grund av anknytning
kan normalt förlängas på samma grund som tidigare.20 Några överväganden om
derivativ status behöver inte göras.
Om familjemedlemmarna i samband med förlängning av uppehållstillståndet
däremot åberopar skyddsskäl, får deras asylansökan prövas som ett asylärende i
vanlig ordning. På grund av den tid som har förflutit då de har haft
uppehållstillstånd i Sverige, torde det normalt inte handla om att en familj har
splittrats vid flykten, och då aktualiseras normalt inte derivativ status i
förlängningsansökningar. Om familjemedlemmen inte har egna skyddsskäl torde
uppehållstillståndet normalt kunna förlängas på samma grund som tidigare. En
individuell bedömning måste dock göras.
För det fall en familjemedlem har beviljats uppehållstillstånd på grund av
anknytning och strax därefter ansöker om statusförklaring aktualiseras 4 kap. 3 c §
utlänningslagen. En sådan ansökan prövas som en asylansökan. För det fall
familjemedlemmen kan göra sannolikt att det rör sig om en familj som splittrats vid
flykttillfället, kan derivativ status komma i fråga. Ju längre tid det har gått mellan
det att familjen splittrades tills det att ansökan om skydd/statusförklaring lämnas in,
desto svårare blir det att göra detta sannolikt. Den tid som ska beaktas är tiden
mellan det att familjen splittrades tills det att familjemedlemmen ansöker om
skydd/statusförklaring.
Exempel 11
Då skyddsskäl åberopas i samband med en förlängningsansökan.
En kvinna har beviljats uppehållstillstånd och kommit till Sverige på anknytning
till sin make i Sverige som har flyktingstatusförklaring. Det tidsbegränsade
uppehållstillståndet på anknytning har nu gått ut och kvinnan söker förlängning av
sitt uppehållstillstånd och asyl. Har kvinnan en derivativ rätt till flyktingstatus?
Om kvinnan fortfarande har ett gällande uppehållstillstånd får ansökan om asyl ses
som en ansökan om statusförklaring enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen och prövas
i enlighet med vad som gäller för en sådan prövning. Om kvinnans

Se även SR 21/2019 angående välgrundade utsikter i 6 § lagen om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.
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uppehållstillstånd har gått ut prövas skyddsskälen som en asylansökan i vanlig
ordning. Först måste de individuella skyddsskälen prövas i ärendet.
Om kvinnan inte riskerar förföljelse på grund av egna anförda skäl eller på grund
av asylsmitta prövas frågan om det finns en derivativ rätt till flyktingstatus grundat
på mannen. Någon derivativ rätt till skyddsstatus torde normalt inte föreligga i en
förlängningssituation eftersom det här inte handlar om att bevara en skingrad
flyktingfamilj. Det tidigare uppehållstillståndet bör efter en sedvanlig individuell
prövning kunna förlängas.
3.5.7 Statslösa palestinier
Exempel 12
Statslösa palestinier
En man som är statslös palestinier och haft sin vanliga vistelseort i Damaskus har
beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin maka i Sverige. Makan
har i grundprövningen beviljats flyktingstatusförklaring mot bakgrund av att hon
har varit registrerad hos UNRWA och har lämnat UNRWA:s område med
anledning av yttre omständigheter som ligger utanför personens kontroll. Det finns
ingen individuell hotbild mot familjen. Vid förlängningstillfället söker mannen
uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl och anknytning. Har mannen rätt till
derivativ skyddsstatus på grund av sin familjesamhörighet med kvinnan?
Eftersom mannen är statslös palestinier ska prövningen ske i den ordning som
anges i MIG 2018:3. För att en person ska kunna omfattas av artikel 1 D i
Genèvekonventionen krävs en faktisk registrering hos UNRWA och att skydd eller
bistånd erhållits strax innan ansökan om asyl i Sverige. Om mannen inte själv har
erhållit sådant skydd eller bistånd, kan han som utgångspunkt inte omfattas av
artikeln. Vid förlängningstillfället har det sannolikt förflutit för lång tid för att
skyddet/biståndet ska anses ha erhållits strax innan ansökan om skydd. Om mannen
inte har rätt till flyktingstatus utan någon vidare prövning ska hans ansökan prövas
enligt bestämmelserna i 4 kap. utlänningslagen i vanlig ordning.
Först måste hans individuella skyddsskäl prövas. Om mannen inte riskerar
förföljelse på grund av egna anförda skäl eller på grund av asylsmitta föreligger
inte heller en derivativ rätt till uppehållstillstånd eller skyddsstatus grundat på
samhörigheten med kvinnan, eftersom det i förlängningssituationen inte handlar
om att bevara en skingrad flyktingfamilj, jfr ovan under avsnitt 3.5.6.
Uppehållstillståndet bör normalt kunna förlängas på samma grund som det tidigare
beviljade uppehållstillståndet.
Exempel 13
Nyfödda barn som inte är registrerade hos UNRWA
Ett barn, fött i Sverige, till föräldrar som erhållit flyktingstatusförklaring på grund
av att de har erhållit skydd eller bistånd av UNRWA, ansöker om asyl. Har barnet
en derivativ rätt till skyddsstatus?
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Prövningen ska ske i den ordning som anges i MIG 2018:3. För att en person ska
kunna omfattas av artikel 1 D i Genèvekonventionen krävs en faktisk registrering
hos UNRWA och att skydd eller bistånd erhållits. Ett barn vars föräldrar erhållit
skydd eller bistånd av UNRWA, men som inte själv har erhållit sådant skydd eller
bistånd, kan som utgångspunkt inte omfattas av artikeln och har således inte rätt till
flyktingstatus utan någon vidare prövning. Barnets ansökan ska då prövas enligt
bestämmelserna i 4 kap. utlänningslagen i vanlig ordning.
Det måste alltid göras en individuell bedömning av en sökandes skyddsbehov även
när det är fråga om ett litet barn som inte har varit i hemlandet. Barn kan ha såväl
egna asylskäl som asylskäl hänförliga till familjemedlem, dvs. asylsmitta. Statslösa
barn till föräldrar som beviljats flyktingstatus på grund av att de har erhållit bistånd
från UNRWA behandlas som andra nyfödda barn, dvs. de bör inte ha rätt till
derivativ status. På samma sätt som andra nyfödda barn rör det sig inte om någon
flyktingfamilj som har splittrats, jfr exempel 8 ovan. Frågan om uppehållstillstånd
får därefter bedömas enligt de andra reglerna i 5 kap. utlänningslagen. Då måste
man också beakta artikel 8 i Europakonventionen.
3.5.8 Derivativ status i verkställighetsärenden
Exempel 14
En sökande åberopar endast anknytningsskäl i ett ärende om verkställighetshinder.
En man med ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut åberopar i ett
verkställighetsärende att han har gift sig och fått ett barn. Relationen bildades i
Sverige. Frun har flyktingstatusförklaring och permanent uppehållstillstånd.
Barnet har sedan tidigare fått permanent uppehållstillstånd på anknytning till
mamman. Mannen åberopar inga skyddsskäl. Har mannen en derivativ rätt
flyktingstatusförklaring på grund av sin relation till frun?
Eftersom mannen inte åberopar skyddsskäl, utan endast familjeanknytning, kan en
eventuell derivativ rätt till skyddsstatus på grund av relationen till frun inte prövas.
Frågan om uppehållstillstånd får göras i en individuell bedömning inom ramen för
12 kap. 18 § första stycket 3 och fjärde stycket utlänningslagen grundat på
anknytning till barnet och frun.
Exempel 15
En sökande åberopar nya skyddsskäl och anknytningsskäl i ett ärende om
verkställighetshinder.
En man med ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut efter avslag på sin asylansökan
åberopar i ett verkställighetsärende nya skyddsskäl. Han åberopar även att han
har gift sig och fått ett barn. Relationen bildades i Sverige. Frun har
flyktingstatusförklaring och permanent uppehållstillstånd. Barnet har sedan
tidigare fått permanent uppehållstillstånd på anknytning till mamman. I mannens
ärende beviljas ny prövning med stöd av 12 kap. 19 § första stycket
utlänningslagen. Har mannen en derivativ rätt till flyktingstatusförklaring på
grund av sin relation till frun?
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I en ny prövning prövas ärendet i sedvanlig ordning för asylärenden. Här måste det
alltid göras en bedömning av de nya individuella skyddsskäl som framförs av
mannen. Någon derivativ rätt till flyktingstatus på grund av relationen till frun
finns inte. Detta eftersom mannen är en ny familjemedlem som inte fanns vid
flykttillfället när frun fick uppehållstillstånd som flykting (se UNHCR:s handbok
art. 186). Om det inte finns några individuella skyddsskäl måste man pröva om det
finns andra skäl för uppehållstillstånd grundat på anknytning till barnet och frun.
Detta görs inom ramen för 12 kap. 18 § första stycket 3 och fjärde stycket
utlänningslagen.
3.5.9 Ändrad praxis för ett land
Exempel 16
En man ankommer till Sverige fem månader senare än sin fru som fått alternativ
skyddsstatus och ansöker om asyl. Under denna tid har praxisen för det aktuella
landet ändrats.
Mannen och kvinnan är gifta med varandra. Hustrun ankom först till Sverige och
fick alternativ skyddsstatusförklaring på grund av det allmänna konfliktläget i
landet. Fem månader senare anländer mannen och ansöker om asyl. Under denna
tid har praxisen för landet ändrats och det föreligger inte längre en ”alla och
envar”- situation i den region där familjen haft sin hemvist. Mannen åberopar
bara den allmänna situationen i landet och har inga individuella skyddsskäl. Han
gör sannolikt att separationen varit ofrivillig och har föranletts av omständigheter
hänförliga till flykten. Kan mannen få derivativ skyddsstatus på grund av sin
familjesamhörighet med hustrun?
Hustruns statusförklaring är inte tidsbegränsad. Skyddsbehovet torde inte ha
upphört enbart på grund av att det inte längre föreligger en ”alla och envar”–
situation i den aktuella regionen och statusen torde därför inte kunna återkallas.21
Mannen saknar individuella skyddsskäl och kan därför inte få skyddsstatus på
grund av individuella skäl. Han kan inte heller få skyddsstatus på grund av det
allmänna läget eftersom det inte längre råder en ”alla och envar”-situation i den
region där han har sin hemvist. Även om skälen för hustruns skyddsbehov inte
längre är relevanta för mannens status, kan det förhållandet att hon har en
skyddsstatus ligga till grund för frågan om han kan få derivativ skyddsstatus. Det
får bedömas utifrån om familjen kan ha anses ha skingrats tillfälligt såsom uttrycks
i UNHCR:s handbok (se UNHCR:s handbok art. 186). Det saknar i sig betydelse
om alla familjemedlemmar sökt asyl samtidigt i Sverige utan det viktiga är att
fastställa huruvida familjen har separerats eller splittrats av ”fri vilja” eller om
separationen föranletts av omständigheter hänförliga till flykten. Om separationen
föranletts av omständigheter hänförliga till flykten måste återförening sökas så
snart det är möjligt för att splittringen ska anses vara tillfällig. Ju längre tid det har
gått, desto större krav ställs det på sökandens uppgifter för att göra sannolikt att
familjen splittrats tillfälligt i samband eller under flykten.

Se SR 19/2018 angående förutsättningarna för att återkalla en skyddsstatusförklaring, avsnitt 3.4.2.3
och 3.4.3.2 samt 3.8.2 som behandlar en liknande situation.
21
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I det aktuella fallet har mannen gjort sannolikt att separationen föranletts av
omständigheter hänförliga till flykten och återförenats med sin hustru så snart det
varit möjligt. Han har därför endast tillfälligt skingrats från sin fru. Han har därför
en derivativ rätt till alternativ skyddsstatus grundat på familjesamhörigheten med
sin fru. Det har då beaktats att undantagen i UNHCR:s rättskällor inte är för
handen, se vidare avsnitt 3.5.1 och 3.5.2. Det finns inte heller andra skäl som talar
emot att principen tillämpas, se vidare avsnitt 3.5.

3.6 Resedokument
En person som beviljats derivativ flyktingstatusförklaring har rätt till resedokument
på motsvarande sätt som en person som har beviljats flyktingstatusförklaring på
grund av egna asylskäl. Ett resedokument kan begränsas till att inte gälla i
hemlandet på samma sätt som andra resedokument.
Exempel 17
Ansökan om resedokument i ett ärende där den sökande har rätt till derivativ
flyktingstatus.
En man har beviljats flyktingstatusförklaring och resedokument, begränsat till att
inte gälla i hemlandet. Hans hustru med samma medborgarskap ansöker om asyl
och resedokument. Hon saknar individuella asylskäl och riskerar heller inte
förföljelse på grund av asylsmitta, men beviljas flyktingstatusförklaring på grund
av derivativ status till mannen. Ska hon beviljas resedokument?
Eftersom hustrun beviljas flyktingstatusförklaring har hon rätt till resedokument.
Det begränsas till att inte gälla i hemlandet på samma sätt som andra
resedokument.

3.7 Återkallelse av statusförklaring
En statusförklaring för en person som beviljats på grund av derivativ status kan
återkallas under samma förutsättningar som gäller för andra statusförklaringar.22
För det fall huvudpersonens statusförklaring återkallas, behåller
familjemedlemmen sin derivativa statusförklaring om det inte finns förutsättningar
för att återkalla den.
Exempel 18
En person med derivativ flyktingstatus återvänder till hemlandet.
En man har som familjemedlem till en kvinna med flyktingstatus beviljats
flyktingstatus på derivativ grund. Två år senare framkommer det att han har
återvänt till hemlandet. Vid utredning om eventuell återkallelse av statusförklaring
uppger han att han har skaffat ett hemlandspass på hemlandets ambassad och rest
till hemlandet. Där har han vistats i en månad och åkt runt och träffat olika
släktingar och vänner.
22

Se SR 19/2018 angående förutsättningarna för att återkalla en skyddsstatusförklaring.
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Han har varit med på en släktings bröllop och även hjälpt sin far med att reparera
familjens hus. Finns det grund för att återkalla flyktingstatusen?
Det finns en presumtion för att flyktingskapet har upphört enligt 4 kap. 5 § första
stycket 1 utlänningslagen då en flykting skaffar ett hemlandspass.23 Denne anses då
frivilligt använt sig av medborgarskapslandets skydd. Om det inte finns några
tvingande skäl till hemlandspasset eller till resan (t.ex. för att styrka identiteten
inför svenska myndigheter eller för att återvända för att t.ex. besöka en sjuk
förälder), kan flyktingskapet anses ha upphört. Då ska flyktingstatusförklaringen
återkallas med stöd av 4 kap. 5 b § utlänningslagen.

Översiktlig metod för prövningen
1. Föreligger individuella skäl för skyddsbehov?
A) individuella skäl utifrån egna anförda skäl
eller
B) individuella skäl utifrån relationen till huvudpersonen som är skyddsbehövande
(s.k. asylsmitta), jfr avsnitt 3.3.2.
Om svaret på fråga 1 är JA: Den sökande beviljas skyddsstatus på individuell
grund enligt 4 kap. 3 § eller 3 a § första stycket utlänningslagen.24 Utifrån det
beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 - 2 §§ utlänningslagen eller 5 § den
tillfälliga lagen.
Om svaret på fråga 1 är NEJ:
2. Föreligger en derivativ rätt till skyddsstatus (flyktingsstatusförklaring eller
alternativ skyddsstatusförklaring) grundat på samhörigheten med
huvudpersonen som har skyddsstatus?
A) Ingick den sökande i huvudpersonens familj enligt avsnitt 3.2.2 ovan?
B) Är det fråga om en familj som skingrats tillfälligt i samband med eller under
flykten?
C) Är undantagen i UNHCR:s rättskällor för handen (t.ex. vid uteslutande eller
dubbelt/annat medborgarskap, se 3.5.1 och 3.5.2 ovan), skulle utgången vid en
individuell bedömning bli orimlig om principen om derivativ status tillämpades,
eller finns det andra skäl som talar emot att principen tillämpas? För ledning se
avsnitt 3.5 ovan.

Se SR 19/2018 avsnitt 3.4.2.1 och de hänvisningar som finns där.
Vid tillämpning av den tillfälliga lagen ska bestämmelserna om övrig skyddsstatusförklaring inte
tillämpas, se 3 § den tillfälliga lagen,
23
24
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Om svaret på fråga 2 A och 2 B är JA samt ingen av undantagssituationerna
i C är uppfyllda.
Det föreligger en derivativ rätt till skyddsstatus.
Om svaret på fråga 2 A och/eller 2 B är NEJ alternativt att något eller flera
undantag i C är uppfyllda.
Det föreligger ingen derivativ rätt till skyddsstatus.
Ärendet får då bedömas enligt de andra reglerna i 5 kap. utlänningslagen. Även
artikel 8 i Europakonventionen måste beaktas.

Detta rättsliga ställningstagande ersätter tidigare meddelat SR 57/2016
som har upphävts genom rättschefens beslut RA/059/2020.
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