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Incheckningsdisk

Vid �ygplatsens incheckningsdiskar lämnar ni det bagage ni inte vill eller kan ta med er ombord
�ygplanskabinen. Här får ni även det boardingkort ni behöver för att stiga ombord �ygplanet.
Om alternativet �nns rekommenderar vi att man checkar in online istället – det är smidigare och
du kan anlända till �ygplatsen lite senare.

Incheckningsdisk och personal

På �ygplatsen hittar du information om din �ygnings incheckning på särskilda
informationstavlor. Användbar information kan hittas vid �ygplatsens informationsplats, den är
ofta belägen nära bagageinlämningsplatsen (incheckningsdiskarna).

Observera!
Du ska anlända till �ygplatsen minst 2 timmar innan din �ygnings schemalagda avgång.

Steg för steg

1. Hitta incheckningsdisken som tar hand om din �ygning.
2. Ha dina dokument redo – pass (eller internationell ID-handling) samt

bokningsreferensnummer (en kod) eller en papperskopia av din biljett (om du har en
sådan).

3. Vid incheckningsdisken kommer du bli ombedd att visa dina dokument samt överlämna
ditt incheckningsbagage som därefter kommer vägas och skickas till �ygplanet.

4. Efter att du har visat dokumenten och checkat in bagaget kommer du få ett
boardingkort, det behövs senare för att få komma ombord planet.

5. Efter incheckningsprocessen är avklarad ska du gå mot din gate. Innan gaten kommer
varje passagerare undergå en säkerhetskontroll.

6. Vid säkerhetskontrollen behöver samtliga passagerare placera objekt så som nycklar,
mobiltelefoner, bälten, elektronisk utrustning så väl som kappor, jackor och halsdukar i
de avsedda lådorna och sedan placera dem på rullbandet.

7. Efter säkerhetskontrollen kan du gå vidare till din gate och det är därifrån du stiger
ombord planet. Tid för ombordstigning är skriven på ditt boardingkort. Då det är dags
för ombordstigning kommer �ygplatspersonalen informera när de är redo att ta emot
passagerare ombord planet.

Observera!
Hos vissa �ygbolag tillkommer en avgift för incheckningsdiskar och utskrift av boardingkort
(exempelvis Ryanair). Detaljerad information rörande boarding-avgifter kan hittas hos bolagens
respektive användarvillkor. Det är passagerarens egna ansvar och skyldighet att ha tagit del av
användarvillkoren.
 

Checka in med självbetjäning

För att slippa incheckningsdiskarnas köer har de �esta internationella �ygplatser
självbetjäningsautomater som du kan använda för att checka in.

Steg för steg

1. Uppsök en självbetjäningsautomat – på �ygplatsens webbplats kan du hitta information
om var automaterna är belägna.

2. Ge automaten behövd information från det ID-kort/pass du använde för att boka
biljetten samt ditt bokningsreferensnummer (en kod).
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3. Ibland ger automaten här dig möjligheten att välja sittplats, om inte kommer du få en
plats tilldelad automatiskt.

4. Ta med det utskrivna boardingkortet, det behövs senare för att få stiga ombord planet.

Observera!

Vid vissa �ygplatser är självbetjäningsautomater bara till för de passagerare som reser med
enbart handbagage.

De största �ygplatserna tillhandahåller självbetjäningsautomater för registrerat bagage. I detta
fall kommer du få en speciell tagg eller klisterlapp att placera på ditt bagage. Bagage ska taggas
och överlämnas vid bagageinlämningen.

Att checka in via självbetjäningsautomater på �ygplatsen är kostnadsfritt.

Incheckning för ekonomiklass

Passagerare på reguljär�yg som köpt en ekonomibiljett kan välja mellan en rad olika
incheckningsmetoder:

Checka in på �ygplatsen
Checka in på �ygplatsen via självbetjäningsautomat
Checka in online
Checka in via telefon (via röstförbindelse eller dataöverföring)

Notera att inte alla �ygbolag erbjuder incheckning via telefon (dock har Polish Airlines LOT ett
sådant alternativ i deras erbjudande i form av röstförbindelse). Det helt klart smidigaste
alternativet är att checka in online. Då slipper du incheckningsköerna och kan enkelt överlämna
bagaget vid din anvisade bagageinlämningsplats och sedan gå till säkerhetskontrollen. Man
måste alltid gå igenom säkerhetskontrollen oavsett vilket incheckningsalternativ man väljer.

Incheckning för första klass

Passagerare som har köpt en reguljärbiljett i första klass (för vissa �ygbolag även business class)
�nns speciellt tilldelade bagageinlämningsplatser. Tack vare sådana bekvämligheter kan
passagerare i första klass se fram emot en snabb och krångelfri upplevelse på �ygplatsen.
Incheckningsplatser för första klass är tydligt markerade, likt snabbköerna vid
säkerhetskontrollen.

Självklart kan även passagerare i första klass välja att checka in online, via
självbetjäningsautomater eller via telefon. Även modernare incheckningsalternativ där en
smartphone används börjar bli vanligare, det är dock inte alla �ygbolag som tillhandahåller en
sådan tjänst.

Innehåller den här artikeln informationen du letade efter?  Ja  | Nej


