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Profilregistrering och Youbook bokningsguide
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Gå direkt
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1. Om du inte redan har en profil klicka på länk på din resesida, eller 
kontakta din reseansvariga, för att själv registrera profil. Har du redan 
en profil, eller är osäker, börja på steg 6

2. Läs igenom GDPR-godkännandet och scrolla ner för att acceptera

3. I nästa vy fyller du i profiluppgifter (minimum rödmarkerade fält)

4. OBS - Användarnamn behöver inte fyllas i, det hämtas automatiskt från 
din e-postadress som alltid ska vara myndighetens

5. Klicka på spara – klart att gå vidare till inloggning självbokningen

6. Öppna https://bigtravel.softinventor.com/login/bigtravel

7. Första gången klicka på ”Glömt mitt lösenord” och följ instruktionerna. 
Får du inget svar på e-mail saknas profil. Gå tillbaka till punkt 1.

8. Klart att logga in

9. Ska du vara resebeställare för andra men saknar behörigheten loggar du 
in som vanligt och meddelar i chatten. Efter bekräftelse loggar du ut och 
sen in igen. Klart

1. Resenärsprofil Gå tillbaka till 
startsidan

https://bigtravel.softinventor.com/login/bigtravel


2.

Beskrivning bokning:

En inrikes tågresa t/r med tågtaxi och hotell

+

Bokning sovkupé

Youbook



2) Inrikes resa tåg t/r med tågtaxi och hotell
Steg 1) Sök tågresa

1. Välj tåg-knappen
2. Klicka ”Tur-och-retur”, 
fyll i Från – Till och 
önskade resdatum

Kundanpassad information 
för styrning mot policy och 
önskat beteendeChattfunktion

3. Klicka Sök



2) Inrikes resa tåg t/r med tågtaxi och hotell
Steg 2) Välj avgångstid för utresa

Komplett vy över tillgängliga 
alternativ, med olika priskategorier 
och prisintervall

1. Markera önskad 
avgångstid på utresan



2) Inrikes resa tåg t/r med tågtaxi och hotell
Steg 3) Välj önskat pris för utresa

1. Välj önskat prisalternativ

Översikt 
bokningsvillkor

2. Klicka ”Nästa” för att 
boka återresan



2) Inrikes resa tåg t/r med tågtaxi och hotell
Steg 4) Välj avgångstid för återresa

Komplett vy över tillgängliga 
alternativ, med olika priskategorier 
och prisintervall

1. Markera önskad 
avgångstid



2) Inrikes resa tåg t/r med tågtaxi och hotell
Steg 5) Välj prisalternativ för återresa

1. Välj önskat prisalternativ

Översikt 
bokningsvillkor

2. Klicka ”Lägg i varukorgen” för 
att fortsätta med bokning av taxi 
och hotell



2) Inrikes resa tåg t/r med tågtaxi och hotell
Steg 6) Boka sittplats på tåget, och välj biljett

1. Klicka på pilen för att boka sittplats

3. Välj sittplats, i detta fallet 
vagn 2, plats 39, fönster, framåt

Tågets färdriktning

2. Scrolla vid behov

Välj SMS-biljett (”Mobile Ticket”) 
eller e-postbiljett (E-ticket)



2) Inrikes resa tåg t/r med tågtaxi och hotell
Steg 7) Boka tågtaxi till önskad avgång och adress

1. Välj marktransport-knappen eller 
klicka marktransportikonen i varukorgen 
(se föregående bild)2. Välj avgång för taxibokning, och ange 

upphämtningsadress

4. Välj taxialternativ och 
klicka ”Lägg i varukorgen”

3. Klicka Sök



2) Inrikes resa tåg t/r med tågtaxi och hotell
Steg 8) Boka hotell

1. Välj hotell-knappen2. Klicka ”Sök efter plats”, fyll i plats (exempelvis 
stad eller adress), önskade resdatum och sökradie. 
Även möjligt att fylla i önskat hotell eller hotellkedja

4. Välj söka från listvy eller 
kartvy

5. Markera önskat hotell för 
mer information och klicka 
för att gå till bokning

3. Klicka Sök



2) Inrikes resa tåg t/r med tågtaxi och hotell
Steg 9) Välj rumskategori och pris

1. Välj önskat 
rumsalternativ genom att 
klicka ”Lägg i varukorgen”

Avtalspris markeras med 
stjärna

För att se ytterligare villkor 
klicka på regler

Inom policy markeras 
med grön bock



2) Inrikes resa tåg t/r med tågtaxi och hotell
Steg 10) Bekräfta bokningen - klart

Komplett sammanställning av resebokningen

3. Bokningen flyttas till ”Bokningar”. Här finns 
alla dina bokningar tillgängliga, oavsett om de 
gjorts online eller med personlig service.

1. Vid behov bekräfta eller 
ändra fakturareferens

2. ”Boka nu”



2) Inrikes resa tåg, boka sovkupé
Steg 1) Sök tågresa

1. Välj tåg-knappen

2. Klicka ”Returresa” eller 
”Enkelresa” , fyll i Från – Till och 
önskade resdatum

Allmän och kundanpassad 
information för styrning mot 
policy och önskat beteendeChattfunktion

3. Klicka Sök



2) Inrikes resa tåg, boka sovkupé
Steg 2) Välj avgångstid för utresa

Komplett vy över tillgängliga 
alternativ, med olika priskategorier 
och prisintervall

1. Markera önskad avgång



2) Inrikes resa tåg, boka sovkupé
Steg 3) Välj önskat pris för utresa

2. Markera pilen i önskad priskategori 
(restriktiv eller flexibel) för att se sovkupé

1. Scrolla höger för att se ligg-/sovplats



2) Inrikes resa tåg, boka sovkupé
Steg 3) Välj önskat pris för utresa

1. Välj önskat prisalternativ. Vid 
”Plats i sovvagnskupé” anges 
kvinna/man innan bekräfta

Översikt 
bokningsvillkor

2. Klicka ”Lägg i varukorgen”

Gå tillbaka till 
startsidan



3.

Beskrivning bokning:

En inrikes flygresa t/r med flygtaxi/tågtransfer

Youbook



3) Inrikes resa flyg t/r med flygtaxi/tågtransfer
Steg 1) Sök flygresa

1. Välj flyg-knappen

2. Klicka ”Tur-och-retur”, 
fyll i Från – Till och 
önskade resdatum

Kundanpassad information 
för styrning mot policy och 
önskat beteendeChattfunktion

3. Klicka Sök



3) Inrikes resa flyg t/r med flygtaxi/tågtransfer
Steg 2) Välj avgångstid utresa

1. Visar flygalternativ 
på utresa

Möjlighet att filtrera 
utifrån egna önskemål

Möjlighet att begränsa 
till enbart direktflyg

De olika alternativen med  
tillgängligt lägstapris i olika 
priskategorier

2. Markera valt alternativ

Markering med grön bock för val inom 
policy, och med stopptecken för val 
utanför policy. 
Övrig information, exempelvis att 
resväska ingår.



3) Inrikes resa flyg t/r med flygtaxi/tågtransfer
Steg 3) Välj och bekräfta utresa

2. Gå vidare för att 
boka återresan

För ytterligare information 
om villkor klicka på pilen

1. Markera valt alternativ

Visar översikt med 
restriktioner och CO2

Markering med grön bock för val inom 
policy, och med stopptecken för val 
utanför policy. 
Övrig information, exempelvis att 
resväska ingår.



3) Inrikes resa flyg t/r med flygtaxi/tågtransfer
Steg 4) Välj återresa

1. Visar flygalternativ 
på återresa Möjlighet att filtrera 

utifrån egna önskemål
Möjlighet att begränsa 
till enbart direktflyg

De olika alternativen med  
tillgängligt lägstapris i olika 
priskategorier

2. Markera valt alternativ

Markering med grön bock för val inom 
policy, och med stopptecken för val 
utanför policy. 
Övrig information, exempelvis att 
resväska ingå.



3) Inrikes resa flyg t/r med flygtaxi/tågtransfer
Steg 5) Välj och bekräfta återresa

2. Bekräfta och gå vidare för 
att boka flygtaxi/marktransport

För ytterligare information 
om villkor klicka på pilen

1. Markera valt alternativ

Visar översikt med 
restriktioner och CO2

Markering med grön bock för val inom 
policy, och med stopptecken för val 
utanför policy. 
Övrig information, exempelvis att 
resväska ingår.



3) Inrikes resa flyg t/r med flygtaxi/tågtransfer
Steg 6) Boka marktransport – Flygtaxi/flygbuss

Eftersom resa med övernattning ges även 
alternativet att boka hotell

1. Gå till varukorgen

2. Välj önskat alternativ –
flygtaxi/buss



3) Inrikes resa flyg t/r med flygtaxi/tågtransfer
Steg 7) Boka flygtaxi

V1. Välj sträcka och fyll i adress för upphämtning

3. Välj önskat alternativ och 
lägg till i varukorgen

2. Klicka ”Sök”



3) Inrikes resa flyg t/r med flygtaxi/tågtransfer
Steg 9) Bekräfta bokning - klart Sammanställning av resebokningen

3. Bokningen flyttas till ”Bokningar”. 
Här finns alla bokningar tillgängliga, 
oavsett om de gjorts online eller med 
personlig service.

1. Vid behov bekräfta eller 
ändra fakturareferens

2. ”Boka nu”

Klicka på pilen för att boka seating, extra bagage 
eller annan tillkommande tjänst



3) Inrikes resa flyg t/r med flygtaxi/tågtransfer
Steg 6) Boka tåganslutning

Eftersom resa med övernattning ges även 
alternativet att boka hotell

1. Gå till varukorgen

2. Välj önskat alternativ –
tåg



3) Inrikes resa flyg t/r med flygtaxi/tågtransfer
Steg 7) Boka tåganslutning

1. Välj sträcka

3. Välj önskat alternativ – Arlanda Express, SJ tåg 
eller SL pendeltåg.  Möjligt att boka direkta tåg 
från SL lokal station. Biljett giltig med valt 
alternativ på vald dag.

2. Klicka ”Sök”

Olika prisalternativ beroende på val



3) Inrikes resa flyg t/r med flygtaxi/tågtransfer
Steg 8) Välj prisalternativ

1. Välj önskat alternativ

2. Lägg i varukorgen



3) Inrikes resa flyg t/r med flygtaxi/tågtransfer
Steg 9) Bekräfta bokning - klart

Sammanställning av resebokningen

3. Bokningen flyttas till ”Bokningar”. 
Här finns alla bokningar tillgängliga, 
oavsett om de gjorts online eller med 
personlig service.

1. Vid behov bekräfta eller 
ändra fakturareferens

2. ”Boka nu”

Gå tillbaka till 
startsidan



4.

Beskrivning bokning:

En utrikes flygresa t/r med flygtaxi och hotell

Youbook



4) Utrikes flygresa t/r med flygtaxi och hotell
Steg 1) Sök flygresa

1. Välj flyg-knappen
2. Klicka ”Tur-och-retur”, 
fyll i Från – Till och 
önskade resdatum

Kundanpassad information 
för styrning mot policy och 
önskat beteendeChattfunktion

3. Klicka Sök



4) Utrikes flygresa t/r med flygtaxi och hotell
Steg 2) Välj avgångstid för utresa

Komplett vy över tillgängliga 
alternativ, med olika priskategorier 
och prisintervall

1. Markera önskad 
avgångstid på utresan

Markera för att enbart se direkta 
flygningar



4) Utrikes flygresa t/r med flygtaxi och hotell
Steg 3) Välj önskat pris för utresa

Visar översikt med 
restriktioner och CO2

2. Gå vidare för att 
boka återresan

För ytterligare information 
om villkor klicka på pilen

1. Markera valt alternativ

Markering med grön bock för val inom 
policy, och med stopptecken för val 
utanför policy. 
Övrig information, exempelvis att 
resväska ingår.



4) Utrikes flygresa t/r med flygtaxi och hotell
Steg 4) Välj avgångstid för återresa

Komplett vy över tillgängliga 
alternativ, med olika priskategorier 
och prisintervall

1. Markera önskad 
avgångstid



4) Utrikes flygresa t/r med flygtaxi och hotell
Steg 5) Välj prisalternativ för återresa

1. Välj önskat prisalternativ

Översikt 
bokningsvillkor

2. Klicka ”Lägg i varukorgen” för 
att fortsätta med bokning av taxi 
och hotell



4) Inrikes resa flyg t/r med flygtaxi och hotell
Steg 6) Boka marktransport – Flygtaxi/flygbuss

1. Gå till varukorgen

2. Välj önskat alternativ –
Marktransport



4) Inrikes resa flyg t/r med flygtaxi och hotell
Steg 7) Boka flygtaxi

1. Välj sträcka och fyll i adress för upphämtning

3. Välj önskat alternativ och 
lägg till i varukorgen

2. Klicka ”Sök”

4. Gåt till  varukorgen för att 
lägga till hotellbokning



4) Utrikes flygresa t/r med flygtaxi och hotell
Steg 8) Boka hotell

2. Klicka på önskat alternativ – Hotell



4) Utrikes flygresa t/r med flygtaxi och hotell
Steg 9) Boka hotell

1. Resdatum följer med automatiskt. För att söka centralt belägna 
hotell klicka ”Sök efter plats”, fyll i plats (exempelvis stad eller 
adress), och sökradie. 

4. Välj söka från listvy eller 
kartvy

5. Markera önskat hotell för 
mer information och klicka 
för att gå till bokning

3. Klicka Sök
Även möjligt att fylla i önskat hotell eller hotellkedja



4) Utrikes flygresa t/r med flygtaxi och hotell
Steg 10) Välj rumskategori och pris

1. Välj önskat 
rumsalternativ genom att 
klicka ”Lägg i varukorgen”

Avtalspris markeras med 
stjärna

För att se ytterligare villkor 
klicka på regler

Inom policy markeras 
med grön bock



4) Utrikes flygresa t/r med flygtaxi och hotell
Steg 11) Bekräfta bokningen - klart

Komplett sammanställning av resebokningen

3. Bokningen flyttas till ”Bokningar”. Här finns 
alla dina bokningar tillgängliga, oavsett om de 
gjorts online eller med personlig service.

1. Vid behov bekräfta eller 
ändra fakturareferens

2. ”Boka nu”

Gå tillbaka till 
startsidan



5.

Beskrivning bokning:

Interkontinental flygresa, exempel vid t/r-bokning

(övriga funktioner enligt tidigare)

Youbook



5) Interkontinental flygresa, exempel vid t/r-bokning
Steg 1) Sök flygresa

1. Välj flyg-knappen

2. Klicka ”Tur-och-retur”, 
fyll i Från – Till och 
önskade resdatum

Chattfunktion

3. Klicka Sök



5) Interkontinental flygresa, exempel vid t/r-bokning
Steg 2) Välj alternativ – baserat på lägsta pris

Komplett vy över tillgängliga 
alternativ, med olika priskategorier 
och prisintervall

1. Markera priset Tur-och-retur för tillgängliga t/r priser

Filtrera tidsfönstret



5) Interkontinental flygresa, exempel vid t/r-bokning
Steg 3) Välj kombination av önskade avgångstider

1. Markera valt alternativ



5) Interkontinental flygresa, exempel vid t/r-bokning
Steg 4) Välj prisalternativ - klart

Översikt av olika tillgängliga prisalternativ 
och villkor (priser, bagage, ombokning 
etc) för t/r-pris

1. Markera önskat prisval 2. Lägg i varukorgen –
klart att gå vidare med 
att boka hotell etc.

Klicka på pilen för 
utökad information 
om villkor

Gå tillbaka till 
startsidan



6. Några praktiska tips

• Vill du få med biljett på lokaltrafik sök resa direkt till önskad station så får du 
automatiskt med den biljetten. Alternativt kan önskad sträcka bokas separat.

• Har du frågor under pågående bokning, använd chatten i vänster marginal. 
Enklaste och snabbaste sättet att nå oss.

• Får du upp ”gammal” information från din profil, klicka på ”Redigera min profil” 
och uppdatera. Kontrollera gärna dina sparade data med jämna intervall

• Det är den inloggade personen som uppdaterar sin egen profildata

• Vill du få en mer personlig introduktion till Youbook, boka möte med oss på: 
https://www.bigtravel.se/boka-ett-digitalt-mote-cloned-2607/

Gå tillbaka till 
startsidan

https://www.bigtravel.se/boka-ett-digitalt-mote-cloned-2607/

