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Inloggningssida hos FamilytreeDNA- Nytt testkit 
 

A. 

När du loggar in med inloggningsuppgifterna som står på kuvertet kommer du till följande sida, 

Welcome to FamilyTreeDNA! 

 

Följ instruktionerna i punkt 1-6 nedan. 

 

 

1. Fyll i förnamn på testpersonen 

2. Fyll i efternamnet på testpersonen 

3. Fyll i e-postadress till den person som administrerar testet 

4. Upprepa e-postadressen som fylldes i under punkt 3 

5. Markera om testpersonen är biologisk man (male) eller biologisk kvinna (female) 

6. Bekräfta genom att klicka på ”Confirm and Proceed” 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida. 
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B. 

Användarvillkor och Sekretess 

Du kommer till en sida enligt nedan.  

 

 

C. 

Tillåta att testpersonen deltar i matchningar med andra DNA-testade 

(Consent to Participate in Matching) 

 

  

Skrolla ner och läs 

villkoren. Markera 

därefter i rutan under 

texten och godkänn 

villkoren genom att 

klicka på ”Confirm 

and Proceed”. 

Skrolla ner och läs 

villkoren. Markera 

därefter i rutan under 

texten och godkänn 

villkoren genom att 

klicka på ”Complete 

and Proceed to 

Dashboard”. 
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D. 

När steg A-C är klara kommer du till startsidan som du framöver kommer att se den när du loggar in 

hos FamilytreeDNA. 

 

 

 

Förklaring till förstasidan: 

1. Your account (Dina kontouppgifter)  

- Här står namn, adress och kontaktuppgifter på den testade personen. 
- Det framgår när testet är köpt och när olika analyser blev klara. 
- Om du är med i Projekt hos FamilytreeDNA framgår det vilka testpersonen är med i. 

 
1. FamilyTree 

Här kommer du lätt åt ditt släktträd (som du bygger själv eller laddar upp en gedcom från ett 
släktforskningsprogram) 
 

3. FamilytreeDNA 
Klicka här när du vill komma till bilden ovan (oavsett vilken sida hos FTDNA du är inne på). 
 

4. DNA Tests 
Här framgår de tre olika analyser som kan beställas (Familyfinder = autosomalt test), MtDNA 
(mitokondrie-DNA), Y-DNA (endast män)) 
 
Upload DNA data 
Om du har testat dig hos något annat testföretag kan du ladda upp dina rådata här. Mer 
information om detta finns i ett annat dokument. 
 
Shop 
Här kan du beställa analyser av ditt DNA-test 
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5. Namn på testperson 
Här ser du vem som är inloggad (testpersonen) och under står kitnumret. 
 

6. Notiser/Aviseringar 
Här syns det om du har fått aviseringar om nya matchningar (nära träffar gällande 
FamilyFinder), information från Projekt mm. 
 

7. Shoppingvagn (Shopping cart) 
Här ser du vad som finns i ”shoppingvagnen”. 
 

8. Y-haplogrupp 
Om du har gjort ett Y-DNA-test syns haplogruppen här. 
 

9. Mt-DNA 
Om du har gjort ett Mt-DNA-test syns haplogruppen här. 
 

10. Reklam/Samarbete (med MyHeritage i detta fall) 
 
 

 


