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Bakgrund1 

Bakgrunden till denna korta rapport är att Migrationsanalysenheten fått följande 
frågor från asylprövningsverksamheten: 

• Stämplas utländska resehandlingar (såsom pass och resedokument) vid in- 
och utresa till Iran?  

• Fästes viseringar utfärdade av Iran i resehandlingar? 

Svar på frågorna

Stämplar i pass 
Iransk statlig media rapporterade i mitten av juni 2019 att Iran skulle upphöra med 
att stämpla utländska medborgares passhandlingar. Syftet var att underlätta för ut-
ländska medborgare att resa till Iran mot bakgrund av att USA meddelat att man in-
fört restriktioner vid inresa till USA för personer som besökt Iran.2 Sveriges am-
bassad i Teheran har bekräftat att dessa uppgifter är aktuella vid tidpunkten för 
publiceringen av denna rapport och att utländska resehandlingar inte stämplas vid 
inresa till Iran.3  

                                                                 
1 Denna rapport är framtagen av Migrationsverket i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framta-
gande av landinformation (2008). Rapporten innehåller landinformation avsedd för handläggning av  
migrationsärenden. Rapporten bygger på noggrant utvalda informationskällor. Alla källor refereras med 
undantag för beskrivning av allmänt kända förhållanden. 2023-01-03, version 1.0. Utgiven av Nationella 
operativa avdelningen, Migrationsanalys – Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys. © 
Migrationsverket (Swedish Migration Agency), 2023. Publikationen kan laddas ner från  
http://lifos.migrationsverket.se 
2 Tehran Times, No more passport stamps for foreign nationals visiting Iran, 2019-06-24, url 
3 Sveriges ambassad i Teheran, korrespondens per e-post, 2023-01-03 
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Viseringar i resehandlingar 
Iran utfärdar bland annat elektroniska viseringar, så kallade E-VISA.4 Enligt iranska 
myndigheter kan de flesta visumtyper utfärdas i form av E-VISA. Undantagsvis 
kan personlig inställelse för visumansökan krävas vid ansökan om vissa visumtyper 
för vissa länders medborgare.5 Agenturer som bistår resenärer med att ansöka om 
iranska visum uppger på sina hemsidor att det inte krävs att visumet (E-VISA) fäs-
tes i passhandlingen.6  

 

                                                                 
4 Tehran Times, No more passport stamps for foreign nationals visiting Iran, 2019-06-24, url 
5 Iran. Utrikesdepartementet, E-VISA Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs, odaterad, url 
6 Iran Tourist Visa, FAQ, odaterad, url; getIranVisa.com, How to Apply for an Iran visa?, odaterad, url 

https://www.tehrantimes.com/news/437345/No-more-passport-stamps-for-foreign-nationals-visiting-Iran
https://evisa.mfa.ir/en/
https://www.irantouristvisa.com/faq.html
https://www.getiranvisa.com/
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Källförteckning 

getIranVisa.com, How to Apply for an Iran visa?, odaterad, url 

Iran. Utrikesdepartementet, E-VISA Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign 
Affairs, odaterad, url 

Iran Tourist Visa, FAQ, odaterad, url 

Tehran Times, No more passport stamps for foreign nationals visiting Iran, 2019-
06-24, url 

Sveriges ambassad i Teheran, korrespondens per e-post, 2023-01-03 
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MIGRATIONSVERKETS FUNKTION FÖR 
LAND- OCH OMVÄRLDSANALYS 

Den 1 maj 2019 inrättade Migrationsverket en ny funktion för land- och  
omvärldsanalys. Funktionen benämns Migrationsanalys och finns inom  

Migrationsverkets Nationella operativa avdelning. 
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