
Att ta hem sin DNA-fil resp ladda upp 

till annan leverantör 

Ancestry 
I Ancestry kan ni i dag bara ladda ner DNAfilen till er, inte ladda upp. 

Logga in eller skapa ett konto. Gå upp till översta rubrikerna o tryck på DNA. GLÖM INTE ATT SKRIVA 

NER NAMNET OCH LÖSENORDET PÅ EN LAPP. 

 



Då kommer följande bild upp. 

 

Gå in på Inställningar 

 



Gå längst ner på sidan. 

 

Här har ni Ladda ner DNA-data. Och ni får följande bild. 

 

Här anger ni ert lönenord och klickar i rutan "Jag är införstådd....". Sedan är det bara att trycka på 

bekräfta.  



När ni gjort detta får ni upp följande bild där ni uppmanas att kolla av er epost. Tänk på att det är inte 

säkert eposten kommer med en gång. Kan ta lite tid. 

 

I eposten. 

 

När ni sedan klickar på knappen "Downloas DNA Data" så hamnar detta i biblioteket Hämtade Filer i 

er dator. Innan dess får ni änne en uppmaning innan ni kan ladda hem filen. 



 

 

 

Här ser ni i vänstra nedersta hörnet filen. Om ni då trycker nederst längst till höger "visa alla" så 

kommer ni dit där filen finns i er dator. 



 

Och här kan ni trycka på "Visa i mapp" 

 

Här finns filen nu i biblioteket hämtade filer. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



FamilyTreeDNA, ladda hem DNA 

 

 

Här loggar ni in på ert kittnummer o lösenord. Och då kommer ni till nedan bild. I nedre delen har ni 

Autosomal DNA Results & Tools. Här finns knappen Se More. 

 



 

Och här trycker man på Data Download 

 

Och så här ser bilden ut. Tryck på dessa en efter en. Och filerna sparas på samma sätt som i Ancestry 

i biblioteket hämtade filer. 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FamilyTreeDNA, ladda upp DNA 

 

Börja med att trycka på symbolen FamilyTreeDNA med den röda krumeluren uppe i vänstra hörnet. 

Då får ni upp första bilden på deras hemsida. Och längst upp har ni DNA tests, Uppload DNA data och 

Shop. Här får man trycka på Upploads DNA data så får man en ny text "Autosomal DNA". När man 

trycker på texten kommer följande bild upp. 



 

Här är det bara att fylla i era uppgifter. Sedan kommer det en uppmaning att ladda upp er DNA-

datafil. Sedan tar det  en dag eller två innan ni ser lite resultat och DNA-matcher. 



MyHeritage 
Här loggar ni in på er sida.

 

 

När ni trycker på DNA rubriken överst så trillar dessa rubriker ner. Och här har ni både ladda ner DNA 

och ladda upp DNA. För att ladda ner DNA till sin dator så trycker man på knapp "Hantera DNAkitt".  



Då får man upp denna bild där de DNA-kitt du laddat upp finns. Till höger finns det tre prickar efter 

kittet. 

 

När ni trycker på prickarna så får ni följande rubriker. Där finns "ladda ner kitt". 

 



 

 

Ni får ytterligare varning. 

 



 
Slutligen får ni denna ruta att det kommer instruktioner via epost. Sen följer man dessa. 

 


