
Inreseformulär till Spanien

Spanien har infört kontroll vid inresa. Syftet är att göra det lättare
för myndigheterna att spåra covid-19-smitta och minimera ny
smittspridning.

I appen ska du bland annat fylla i information om ditt flyg,
personuppgifter och ditt hotell. Följande sidor ger en överblick.

Appen finns tillgänglig i App Store för Apple eller Google Play om du har 
Android.

Du kan tidigast fylla i formuläret 48 timmar före avresa, och det måste
vara gjort innan du reser.

Var uppmärksam på att myndigheterna med kort varsel kan göra
ändringar i formuläret. Denna version gäller per den 20 December 2021.
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Registrering

När du laddat ner appen på din telefon trycker du på ”Start Form”
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Registrering

Villkoren är på engelska och det är ditt eget ansvar att veta vad du
godkänner.
Kan du inte engelska rekommenderar vi att du tar hjälp av någon som
kan översätta.

1. Klicka i rutan att du godkänner villkoren

2. Tryck på ”Start form”
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Registrering

1. Lämna rutan tom om Spanien är din slutdestination, klicka endast 
i om du mellanlandar i Spanien

2. Ange ett valfritt namn för ditt formulär

3. Ange ditt passnummer

4. Ange ditt flygnummer
Informationen hittar du på din biljett eller på Min Sida

5. Ange datum för ankomst 

6. Tryck på ”Continue”
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Var uppmärksam på att å, ä och ö inte kan användas. Skriv istället aa, ae eller oe. 
Formuläret godkänner heller inte specialtecken som bindestreck eller 
accantecken.
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Personlig information

1. Ange ditt förnamn

2. Ange ditt efternamn

3. Ange ditt födelsedatum

4. Ange ditt kön

5. Ange ditt passnummer

6. Ange ditt mobilnummer inklusive riktnummer
Sverige har riktnummer +46

7. Ange ett alternativ till det telefonnumret (Ej obligatoriskt)

8. Ange din mailadress

9. Tryck på ”Save and Continue”

Var uppmärksam på att å, ä och ö inte kan användas. Skriv istället aa, ae eller oe. 
Formuläret godkänner heller inte specialtecken som bindestreck eller 
accantecken.
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Personlig information

1. Ange din hemadress

2. Ange våning (Ej obligatorisk)

3. Ange vilket land du bor i

4. Ange vilken kommun

5. Ange vilken stad

6. Ange postnummer (Ej obligatoriskt)

7. Tryck på ”Save and continue”
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Var uppmärksam på att å, ä och ö inte kan användas. Skriv istället aa, ae eller oe.
Formuläret godkänner heller inte specialtecken som bindestreck 
eller accantecken.



Reseinformation
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1. Ange flygbolag
Välj vilket flygbolag du reser med. De flesta resor med Ving sker med ”Sunclass Airlines”. Om du 
reser med ett annat flygbolag t.ex. SAS (”Scandinavian Airlines System”) eller Norwegian väljer
du det. Norwegian-flygningar på våra resor genomförs av ”Norwegian Air Shuttle ASA”. Ditt
flygbolag hittar du på biljetten eller på Min Sida.

2. Flygnummer
Informationen hittar du på din biljett eller på Min Sida

3. Ange sittplatsnummer ombord på flyget
Om du inte har fått din sittplats ombord på flyget ännu på flyget ännu, så kan du få det genom 
att checka in online, (det kan du göra 24 timmar innan avresa). Om du inte har möjlighet 
att checka in online eller inte har möjlighet att fylla i inreseformuläret efter att du har checkat 
in, kan du skriva "1A". Om det skulle bli nödvändigt med smittspårning så har flygbolaget ditt 
riktiga sittplatsnummer och kan uppdatera de spanska myndigheterna

4. Ankomstdatum till Spanien
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Reseinformation
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1
1. Kryssa i rutan om du bor på samma ställe under hela vistelsen
Ska du bo på flera ställen kan du lämna rutan tom och fylla i information om ditt första hotell

2. Ange hotellnamn (ej obligatoriskt)

3. Ange hotellets adress (ej obligatoriskt)

4. Ange lägenhetsnummer (ej obligatoriskt)

5. Välj region i Spanien
Reser du till Kanarieöarna väljer du ”Canarias” Reser du till Mallorca väljer du ”Balears, Illes”

6. Välj provins i Spanien
Reser du till Gran Canaria väljer du ”Palmas, Las” Reser du till Teneriffa väljer du ”Santa Cruz 
de Tenerife” Reser du till Mallorca väljer du ”Balears, Illes”

7. Välj stad i Spanien. Om du inte hittar resmålet, kan du välja:
- för Gran Canaria ”Palmas de Gran Canarias, Las”
- för södra Teneriffa "Arona"
- för norra Teneriffa "Santa Cruz de Tenerife"
- för Mallorca ”Palma”

8. Ange postnummer (ej obligatoriskt)

9. Klicka på ”Save and continue”
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Resehistorik

1. Välj vilket land du reser ifrån.

2. Välj en region som din avreseflygplats ligger i.

3. Ange syftet med din resa.

De flesta av Vings gäster åker till Spanien för semester. Välj i så fall ”Tourism”
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Resehistorik
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1. Har du besökt andra länder under de senaste 14 dagarna? Om så är fallet, välj 
landet från listan.

2. Klicka på ”Save and continue”
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Hälsofrågor

1. Har du varit i kontakt med en person som har bekräftats smittad av covid-19 under de 
senaste 14 dagarna? Välj “Yes" för ja och "No" för nej

2. Välj vilket typ av intyg du kommer att ha med dig på resan.

- Har du ett digitalt Covid-bevis och vet hur man laddar upp det väljer du ”EU Digital 
COVID Certificate” och går vidare till sidan 12 i manualen. Om du inte har ett digitalt Covid-
bevis väljer du ”Other certificate"

- Vill du visa upp ditt certifikat på plats och är osäker på hur man laddar upp det så väljer du 
”Other certificate”

Beroende på vad du väljer i punkt 2 fortsätter manualen på följande sidor:

a) Other certificate- vaccination, sida 13

b) Other certificate - du kommer ha ett intyg på negativt Covid-19 test, sida 14

c) Other certificate - Kommer du ha ett intyg på genomgången Covid-19 infektion, sida 15
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Detta gäller dig som tidigare valde ”EU COVID Digital Certificate”.

Du ska nu ladda upp ditt ”EU COVID Digital Certificate”.

Det är viktigt att du har angett ditt fullständiga namn tidigare i formuläret, så som det står i
ditt covidbevis. Även ditt födelsedatum måste vara korrekt ifyllt.

Om du behöver ändra är det möjligt att gå tillbaka i formuläret och rätta uppgifterna.

1. Välj ”Uplode file" eller "Scan QR"

2. Klicka på "Save and continue"
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Other certificate - Vaccination

Du ska nu fylla i upplysningar om din vaccination.

1. Skriv i ditt förnamn

2. Skriv i ditt efternamn

3. Fyll i ditt födelsedatum

4. Välj vilket vaccin du har fått

5. Fyll i när du blev fullvaccinerad

6. Välj vilket land du har fått vaccinet i

7. Klicka på ”Validate certificate”

8. Klicka på ”Save and continue”

.
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Observera att du inte kan korrigera dessa svar vid senare tillfälle. 
Vi ber dig därför att vara extra noggrann när du fyller i formuläret



Other certificate - Negativt covid 19 test

Du ska nu fylla i uppgifter om ditt Covid-19 test.

1. Skriv i ditt förnamn

2. Skriv i ditt efternamn

3. Fyll i ditt födelsedatum

4. Välja vilket typ av test du har gjort NAAT = PCR-test RAT = Antigen-test / Snabbtest

5. Fyll i vilket datum du tog testet.

6. Fyll i test-resultat

7. Fyll i vilket land testet är gjort i

8. Klicka på ”Validate certificate”

9. Klicka på ”Save and continue”
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Observera att du inte kan korrigera dessa svar vid senare tillfälle.
Vi ber dig därför att vara extra noggrann när du fyller i formuläret



Other certificate - Genomgången Covid-19 infektion

Du ska nu fylla i uppgifter om genomgången Covid-19 infektion.

1. Skriv i ditt förnamn

2. Skriv i ditt efternamn

3. Fyll i ditt födelsedatum

4. Välj vilket intyg som bekräftar att du har varit smittad i Covid-19

5. Välj datum när du testades positivt

6. Välj vilket land du blev testad i

7. Klicka på ”Validate certificate”

8. Klicka på ”Save and continue”
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Observera att du inte kan korrigera dessa svar vid senare tillfälle.
Vi ber dig därför att vara extra noggrann när du fyller i formuläret
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Ansvarsförklaringar

1. För att slutföra formuläret ska du godkänna reglerna för hur du ska agera om du får
symptom på coronavirus. Villkoren är på engelska och det är ditt eget ansvar att veta vad du 
godkänner. Kan du inte engelska rekommenderar vi att du tar hjälp av någon som kan
översätta.

2. Klicka "Yes" om personen du fyller i formuläret för är tex minderårig. Då behövs ett för och
efternamn samt passnummer läggas in av en vårdnadshavare som bekräftar sanningshalten i 
den tillhandahållna informationen.

3. Klicka "No" om du inte är minderårig eller fyller i för någon minderårig. Du behöver då inte 
ange förnamn, efternamn och passnummer.

4. Klicka på "Get QR"
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Bekräfta att du är en människa genom att bocka I rutan
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Slutförande
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Färdigt! 

1. Du har nu fyllt i formuläret och QR koden är sparad i appen, försäkerhetsskull
har även en pdf-fil med QR-koden skickats till den mejl du angivit.

Var obs på att mejlet kan ha hamnat i skräpposten. Se bild 19 hur QR-koden ser ut i
appen/mejlen.

2. Efter att ha klickat på "close" för steg 1 kommer denna informationsruta upp. Här
behöver du acceptera informationen efter att du läst och förstått texten. Kan du inte
engelska rekommenderar vi att du tar hjälp av någon som kan översätta.

VIKTIGT! Som resenär är du själv ansvarig för att fylla i formuläret korrekt och i god tid före avresan.
Om du inte fyllt i formuläret kommer du att bli nekad inresa i landet och får inte stiga ombord på flyg
et på avreseflygplatsen. Skulle så vara fallet finns det ingen möjlighet att få tillbaka några pengar för

resan.
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QR-kod

1. Exempel på QR-koden i appen.

2. Exempel på QR-koden i mejlen.
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