Krav på foto för VISUM/OCI/PASS
Baserat på specifikationer från ISO (International Standards Organization)
och ICAO, som ansvarar för standardisering av resehandlingar, är de viktigaste
kraven på ett foto för e-pass att ansiktet måste ses rakt framifrån och att
ansiktets höjd måste uppfylla de föreskrivna specifikationerna. Ögonen måste
vara öppna, i våg och tydligt synliga inom det indikerade området. Ansiktet ska
vara centrerat i ramen.
Råd till sökande angående fotokvalitet
Kvaliteten på det foto som syns på passet beror på det foto som bifogas då
passansökan görs. Den som ansöker om pass rekommenderas därför att lämna
in foton enligt specifikationen för att undvika en fördröjning av passhanteringen.
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Fotot ska vara i färg och ha storleken 51
mm x 51 mm (2 tum x 2 tum).
Fotot ska vara tydligt och ha en jämn
färgton.
Det ska visa hela ansiktet rakt framifrån
och med öppna ögon.
Fotot ska visa hela huvudet från hårets
överkant till hakans underkant.
Huvudet ska vara centrerat i ramen.
Bakgrunden ska vara enfärgad och ljus.
Inga störande skuggor får synas i ansiktet
eller på bakgrunden.
Huvudbonader är inte tillåtna utom av religiösa skäl, men anletsdragen
från hakans underkant till pannans överkant och ansiktets båda sidor
måste synas tydligt.
Ansiktsuttrycket ska vara naturligt.

Rätt och fel för ett korrekt foto
Fotot visa hela ansiktet rakt
framifrån och med öppna ögon.
Huvudet ska vara centrerat i
ramen.
Inga störande skuggor får synas i
ansiktet eller på bakgrunden.

Distraheran
de bakgrund

Ej centrerat

Kontrollera att fotot visar hela
huvudet från hårets överkant till
hakans underkant. Huvudets
höjd ska vara mellan 25 och 35
mm (1 tum till 1 3/8 tum).
Kontrollera att ögonens höjd är
mellan 1 1/8 tum till 1 3/8 tum.
Ljus på ansiktet och bakgrunden
Ljuset ska vara jämnt och balanserat
för att undvika skuggor i ansiktet.
Bakgrunden bakom ansiktet ska vara
korrekt belyst för att undvika
skuggor.
Egenskaper för fotoutskrifter

Skuggor
bakom
huvudet

Skuggor i
ansiktet

Fotot ska ha storleken 51 mm x 51
mm (2 tum x 2 tum) och vara i färg.
Skriv ut fotot på tunt fotopapper.
Kontrollera att utskriften är tydlig och
har en jämn färgton. Fotot får inte
retuscheras eller på annat sätt
förbättras eller mjukas upp.

Suddigt

Fläckigt/skry
nkligt

Upplösning och utskriftskvalitet
Fotografering och utskrift med hög upplösning rekommenderas.

Både konventionell och digital
fotografering och utskrift får
användas.</108>
Utskriften ska ha en jämn färgton,
oavsett vald
utskriftsmetod(färgsublimering,
bläckstråle, laser, etc.)

Blekta färger

Pixelerade

Digitala utskrifter ska göras utan synbar pixelering eller punktmönster
Små anletsdrag ska kunna urskiljas.
Kontrast och färg
Ljusstyrka och kontrast ska
justeras för att ge en korrekt
bild av motivet och bakgrunden.
Bilder utan korrekt kontrast
eller färg kan göra det svårt att
se unika anletsdrag. Färgen ska
återge naturliga hudtoner.

Tittar bort

Onaturliga
hudtoner

Lysrör eller annan belysning
med obalanserad färg kan orsaka oönskade färgskiftningar i fotot. Lämpliga filter
kan eliminera felaktig färgbalans.
Huvud och ögon – position och bakgrund
Huvudet ska vara vänt rakt mot kameran och inte luta eller vara bortvänt (som
ett porträtt).
Fotot måste tydligt visa båda
sidorna av ansiktet.
Ögonen måste vara öppna, i våg
och tydligt synliga. De får inte
vara täckta av hår eller
glasögonbågar.

Hår över
ögonen

Slutna ögon

Mörka
glasögon

Blixtreflex
på glasögon

Täcker
ansiktet

Skuggor i
ansiktet

Glasögon
Reflexer i glasögon ska undvikas
genom att huvudet lutas lätt uppåt
eller nedåt. Inga färgade eller
mörka glasögon.
Huvudbonader

Huvudbonader är inte tillåtna utom av religiösa skäl, men anletsdragen från
hakans underkant till pannans överkant och ansiktets båda sidor måste synas
tydligt.
Exponering och belysning
Överexponering och
underexponering gör att fotot inte
kan användas.
Använd en balanserad
trepunktsbelysning. Anletsdragen
ska synas tydligt på fotot.
För mörkt
För ljust
Belysningen ska anpassas för att
undvika skuggor i ansiktet eller på
bakgrunden. Indirekt belysning, som paraplyblixtar, rekommenderas som
ljuskälla.
Flexibilitet för foton av barn
Barn under ett år behöver inte ha
öppna ögon.
När det gäller foton på barn under
tio år finns möjlighet att göra visst
avkall på kraven gällande
Visar
Munnen
ansiktets höjd och ögonens
bakgrunden
öppen och
position i fotot. För spädbarn och
leksak
nära
småbarn kan det göras avkall
ansiktet
även på kraven på ansiktets
position, ansiktsuttrycket och vart blicken är riktad. För barn krävs dock ett
tydligt foto taget rakt framifrån. Det bör endast visa barnet (ingen stolsrygg,
leksak eller andra personer får synas) som tittar in i kameran med ett neutralt
ansiktsuttryck och stängd mun.
Foton som tas med en digitalkamera bör vara färgbilder av hög kvalitet.

