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Släktforska med DNA!

Varför släktforskar du? Det är en fråga som ofta ställs av dem som inte släktforskar själv. 
Mitt eget självklara svar blir: Av nyfikenhet. Vilka var alla dessa människor som genom 
historien lett fram till mig? 

Genom de lättillgängliga registerna som en släktforskare behöver kan man släktforska 
precis var som helst så länge man har tillgång till internet. Visst underlättar det om man 
har en dator men det går även att släktforska via sin mobiltelefon. 

När man släktforskat med hjälp av kyrkböcker en tid är det ett naturligt steg att gå vidare 
med att ta ett DNA-test.

Med hjälp av ett DNA-test kan du bland annat:
Verifiera att din pappersforskning stämmer.
Hitta nu levande okända släktingar.
Återknyta släktband med emigrerade släktingar.
Finna ledtrådar till och identifiera okända fäder.

Du kommer inte att få ett färdigt släktträd genom att du DNA-testar dig. Du får en lång lista
med namn som visar hur mycket DNA du delar med var och en av dessa personer och ett 
beräknat släktskap med dessa. 
Det kan ibland kännas väldigt förvirrande att se den långa listan med namn som många 
gånger är helt okända. Genom att ha släktforskat traditionellt med hjälp av kyrkböcker och 
byggt ut dina släktgrenar med alla ättlingar till ett anpar så kommer du få det lättare att 
hitta var dina DNA-träffar hör hemma i ditt släktträd. 

Genom att sedan ladda upp ditt släktträd kommer dina DNA-träffar kunna titta i ditt träd 
och kanske hitta sin koppling till dig. Du kan också titta i släktträd som dina DNA-träffar 
laddat upp. 

Genom din lokala släktforskarförening kan du få hjälp att komma i gång med din 
släktforskning. 

Söker du en okänd far, farfar eller morfar är det inte omöjligt att hitta honom trots att han 
kanske är avliden sedan länge. Genom att ättlingar till en gemensam ana DNA-testat sig 
kan man ringa in familjen som han kommer ifrån. 
I sitt sökande efter en okänd ana är det värdefullt att testa flera släktingar. Om du till 
exempel söker en okänd farfar kan kusiner eller syskon på pappas sida vara till stor hjälp. 
Likaså är det värdefullt att testa någon på farmors sida för att kunna separera DNA-
träffarna och ringa in den familj farfadern kommer ifrån.  Har man en misstänkt man i 
åtanke så kan man be ättlingar till denne man om att göra ett DNA-test för att bekräfta eller
utesluta mannen.  
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Innan man gör ett DNA-test bör man ställa sig själv några frågor.
Frågor som: 
Vad vet jag om min släkt?
Vad vill jag veta, och kanske ännu viktigare, vill jag veta?
DNA ljuger inte och det händer att den testade upptäcker att pappa inte är pappa eller att 
det finns hittills okända syskon eller andra okända släktskap.

Var alltid beredd på överraskningar!
Det finns många historier där verkligheten är en annan än man tidigare trott. 
Är man inte beredd på överraskningar kanske man ska avböja att ta ett DNA-test.

Värt att tänka på är att även oväntade släktskap kan berika ens liv. Om en dörr stängs 
öppnas en annan. 

Vilket test ska jag ta?
Det finns ett flertal testföretag att välja mellan och olika tester hos de olika företagen.
Vilket test just du ska ta beror på vad du vill få ut av ditt test.
Vill du som tidigare beskrivits verifiera din pappersforskning och hitta kopplingar till dina 
DNA-träffar är det ett Autosomalt test du ska ta. Det autosomala DNAt är det du ärvt 
slumpmässigt från dina föräldrar. Beroende på var du har dina rötter får du väldigt olika 
många DNA-träffar, i Skåne får man ca 2000–3000 DNA-träffar som presenteras i en lång 
matchlista.
Y-DNA-test kan bara göras av män. Detta DNA ärvs alltid från far till son. Du får du en 
matchlista på personer som är släkt med dig via din raka fädernelinje och deras raka 
fädernelinje. Du får veta hur din fädernelinje migrerat från Afrika och kan följa dess väg 
fram till där du finns idag.

mt-DNA-test kan göras av både män och kvinnor. Mitokondrie-DNA ärvs från mamma till 
barn men bara en dotter för vidare till sina barn. Du får en träfflista med andra personer 
som är släkt med dig via era mödernelinjer. Till skillnad från Y-DNA-testet där du inte får 
kvinnliga träffar så får du här träff på både män och kvinnor. Även här kan du följa hur din 
mödernelinje migrerat från Afrika.

Genom din förening kan du testa dig hos företaget Family Tree DNA (FTDNA)
I påsen med testkit finns tydliga instruktioner om hur du går till väga när du topsar dig. 
Testkitet har ett kit-nummer och du får ett lösenord som du enkelt byter till ett eget. När du 
loggat in beställer och betalar du för den/dem analyser du vill att testföretaget genomför på
ditt DNA. Det är viktigt att du fyller i din e-postadress korrekt. Du får kvitto på din betalning 
till din e-postadress. När du skickat dit test-kit till testföretaget tar det några veckor innan 
analysen är genomförd. Du får besked om när testföretaget är klar med din analys till din 
e-postadress och kan då logga in och börja titta på din träfflista. 
Passa på att lära dig hur sidan fungerar medan du väntar på att ditt test ska bli klart. 



Släktforska med DNA 2021-09-25.docx                                                                                         TW 3 / 3

Litteraturtips
Från dna-test till släktträd
Skriven av Peter Sjölund
Boken lär ut en steg-för-steg-metod för att hitta och bevisa släktskap mellan dig och dina 
DNA-träffar. 
DNA Arbetsbok
Skriven av Linda Kvist
Boken hjälper dig hålla reda på information om 20 DNA-träffar, till exempel kan du skriva in
vilka träffar du har gemensamt med en person, genom vilket anpar ni är släkt osv. 

Båda böckerna finns att köpa på bland annat Rötters bokhandel 
https://www.rotterbokhandeln.se/

Tina Windh

https://www.rotterbokhandeln.se/
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