
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-12-16 



2 
 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................................................. 3 

Så här startar du ...................................................................................................................................... 3 

Börja bygga ett släktträd ......................................................................................................................... 4 

Lägg till huvudperson .......................................................................................................................... 4 

Personkortet ........................................................................................................................................ 5 

GEDCOM-import.................................................................................................................................. 6 

Koppla in en redan inmatad person .................................................................................................... 7 

Släkttavlevy ............................................................................................................................................. 8 

Antavlevy ............................................................................................................................................. 8 

Familjevy.............................................................................................................................................. 9 

Ättlingvy .............................................................................................................................................. 9 

Utskrifter ........................................................................................................................................... 10 

Personkort ............................................................................................................................................. 10 

Händelse ............................................................................................................................................ 11 

Relationer .......................................................................................................................................... 12 

Noteringar ......................................................................................................................................... 12 

Söka efter en inmatad person ............................................................................................................... 13 

Personakt ............................................................................................................................................... 14 

Snabbnavigeringsknappar ..................................................................................................................... 14 

Inställningar ....................................................................................................................................... 15 

Exportera - Hantera exporter av din GEDCOM-fil ......................................................................... 15 

Källor - Hantera dina källor ............................................................................................................ 15 

Ändra släktträdets huvudperson ................................................................................................... 15 

Radera träd - Radera hela ditt släktträd inklusive data ................................................................. 15 

Skapa person ..................................................................................................................................... 15 

Kontroller........................................................................................................................................... 16 

Rapporter .......................................................................................................................................... 16 

Fler möjligheter … (tre prickar) ............................................................................................................. 17 

Sök i register .......................................................................................................................................... 17 

Fyll på i släktträdet ................................................................................................................................ 18 

Källor...................................................................................................................................................... 19 

Skapa flera släktträd .............................................................................................................................. 21 

Installera en ny version av ArkivDigital och släktträdet ........................................................................ 21 

Mer hjälp ............................................................................................................................................... 22 

Teckenförklaringar och andra bra tips .................................................................................................. 23 

 



3 
 

Inledning 
Med släktträdet kan du dokumentera det som du hittar och med hjälp av släktträdet knyter du 

samman de avfotograferade bilderna och registerposterna. Det är bara du som kan titta på ditt 

släktträd. Du kan skapa 10 släktträd och om ditt abonnemang tar slut finns dina släktträd kvar. Du 

kan dock bara titta på dem och du kan exportera dem, men inte jobba i dem. 

Så här startar du 
För att komma åt och kunna bygga släktträdet måste du ha ett abonnemang på ArkivDigital. 

Du kommer åt släktträdet via ikonen ute till vänster eller den lilla släktträdsikonen nere till vänster.  

 

 

Dra höger/vänster och 

upp/ner för att ändra 

storlek på släktträdet. 
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Du kan dra i det övre högra hörnet på släktträdsfönstret och göra det så stort så att det passar just 

din skärm. Om du bara vill ha släktträdet uppe går det och vill man ha både trädet och en kyrkobok 

går det också. 

Börja bygga ett släktträd 
Första gången du går in i släktträdet så finns det så klart inget släktträd. Om du trycker på Lägg till 

huvudperson så börjar du mata in personerna för hand. Du blir uppmanad att skriva in för- och 

efternamn och andra uppgifter. Du kan också välja att importera en GEDCOM-fil från ett annat 

släktforskningsprogram. Mer om GEDCOM-import längre fram. Nu tittar vi på en manuell inmatning. 

Vill du ha tips och råd, glöm inte att titta på Guide: Släktträd. Du hittar den även under Hjälp-menyn. 

 
Första gången du öppnar släktträdet skall du börja att lägga in sig själv. 

Lägg till huvudperson 
Den person som du matar in först är den person som blir så kallad huvudperson för släktträdet. Det 

är från den personen alla släktskap visas. Du kan ändra huvudperson till någon annan som du har 

matat in, men oftast nu i första steget är du själv huvudperson. Om du vill ändra huvudperson gör du 

det via ikonen Inställningar (kugghjulet). 



5 
 

 

Personkortet 
Här skriver du in grunduppgifterna på huvudpersonen, för- och efternamn och andra uppgifter. 

En * (stjärna) efter ett förnamn berättar att det är tilltalsnamnet. Du kan också fylla på med 

födelsedatum och plats samt Församling/Socken. När du matar in församling/socken får du förslag 

allt eftersom du skriver. Om du väljer ett av dessa istället för att bara skriva in rätt upp och ner så 

kopplas det till databasen och du kommer i framtiden att kunna knyta detta till kartor och andra 

handlingar. Vill du, kan du också ladda upp en bild på personen (max 2 Mb stor). Glöm inte att trycka 

på Skapa Person. 

 

Första personen är nu inmatad. Vi har här i exemplet valt en annan person än mig själv, men 

principen är den samma. Du skriver in de uppgifter du vet i Personkortet ute till höger. 
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GEDCOM-import 
Om du i stället väljer att importera en GEDCOM-fil slipper du att knappa in alla uppgifter manuellt. 

Även om GEDCOM är ett format som stöds av de allra flesta släktforskarprogram så gäller det bara 

grunduppgifterna. Varje program har sina speciella funktioner och notiser och allt kanske inte 

importeras som du är van vid, utan det blir en tolkning av uppgifterna. 

Först måste du exportera ditt släktträd från ditt nuvarande släktträdsprogram till en GEDCOM-fil. Hur 

du gör detta skiljer sig från program till program. Titta i respektive programs manual. Vid export 

försök om möjligt att välja UTF-8 som teckenuppsättning, då blir åäö rätt. När du har sparat ner 

GEDCOM-filen på din dator, letar du upp den och laddar upp den till ArkivDigitals släktträd. 

I stället för Lägg till huvudperson klickar du nu på Importera släktträd. 

Leta upp GEDCOM-filen på din dator och välj att ladda upp filen. Sök upp den person som skall vara 

huvudperson i släktträdet, klicka på namnet och Importera. När importen är klar får du ett mail och 

du kan fortsätta. Sidan uppdateras också automatiskt när GEDCOM-filen är importerad. 

Beroende på belastning och hur stor din fil är kan det ta lite olika lång tid. 

 
GEDCOM-import från ett annat släktforskningsprogram. 
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Exempel på hur det kan se ut efter en GEDCOM-import 

I detta exempel är personuppgifterna på personkortet ”blurrade”. Man kan också enkelt se var det 

fattas förfäder. 

Koppla in en redan inmatad person 
Man skall undvika att mata in samma person flera gånger, då blir det fel i släktträdet och dessutom är 

det omöjligt att uppdatera med ny information på samma person på flera ställen. Det man skall göra 

om man har en person på flera ställen i sitt släktträd är att koppla in personen på rätt ställe. T.ex. om 

två kusiner gifter sig så finns ju antingen farfar och farmor eller mormor och morfar på två ställen i 

antavlan. Detta kallas anförlust. 

 

Klicka först på positionen där du vill koppla in den redan inmatade personen. Tryck på de tre 

prickarna och välj Lägg till befintlig person. Sök fram personen och välj rätt person. 
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Släkttavlevy 
I Släktträdet finns det i princip två olika delar, en släkttavlevy (som består av antavlevy / ättlingsvy 

och familjevy) samt ett personkort till höger. Om du vill kan du stänga ner panelen ute till vänster för 

att göra släktträdet större. 

Antavlevy 

 
Antavlevy där personen visas tillsammans med 4 generationer förfäder. 

Du kan öka och minska förstoringen och flytta runt släktträdet för att se den aktuella delen bättre. 

 

 
Antavlevyn inzoomad på en viss del av trädet. 
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I antavlan kan du lägga till nya personer genom att klicka på + Lägg till Far eller + Lägg till Mor. I 

denna vy kan du bara lägga till direkta förfäder till huvudpersonen. När du klickar på en person blir 

den ny fokusperson. 

Familjevy 

 
Familjevyn, där du ser information om den närmsta familjen. Fokuspersonen, mor och far, gemål 

samt barnen.  

I familjevyn kan du precis som i antavlan lägga till direkta förfäder (mor och far). Det är denna vy som 

du troligen använder och jobbar i. Här kan du förutom mor och far lägga till gemål till huvudpersonen 

och barn till dessa. 

Ättlingvy 

 
Ättlingsvyn, där du ser alla ättlingar (barn, barnbarn o.s.v.) till den valda personen. 
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Utskrifter 
Det finns möjlighet att skriva ut dessa släkttavlevyerna (Familjevy och Antavelvy) med hjälp av 

knappen Skriv ut som finns längst till höger bland ikonerna. 

 

Personkort 
Ute till höger finns huvudpersonens uppgifter, personkortet. Här kan du förutom namnet ladda upp 

en bild också ändra kön på personen genom att klicka på symbolen. 

 
Huvudpersonens uppgifter i Personkortet. 

Det finns tre olika flikar med olika innehåll. Händelser, Relationer och Noteringar. 
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Händelse 

 
Lägg till en ny Händelse 

En Händelse är något som har skett i personens liv, det kan vara född, döpt, flyttade, bosatt, död, 

begravd o.s.v. Det finns ett antal olika händelser fördefinierade och till alla går att koppla datum, 

plats, beskrivning och en källhänvisning. 

En ny händelse läggs till och du får möjlighet att koppla källan till en bild eller registerpost i 

ArkivDigital eller till någon annan källa. 

Om du klickar på knappen Sortera får du möjlighet att ändra ordning på händelserna. I normalfallet 

sorteras de kronologiskt. Glöm inte att spara om du ändrar på sorteringen och vill ha kvar den nya 

ordningen. 
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Relationer 

 
I relationsfliken kan du också byta till en annan person i släktträdet. 

I fliken för relationer listas alla relationer (föräldrar, gemål och barn) som är kopplade till 

fokuspersonen. 

Noteringar 

I fliken noteringar kan du skriva t.ex. en levnadsbeskrivning om personen. 

Du kan sätta ”taggar” på dessa noteringar. Att du skall forska mer om detta eller att det är en 

biografi. 
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Söka efter en inmatad person 
För att snabbt kunna hitta rätt person finns möjlighet att söka fram en viss person eller att visa alla 

inmatade personerna. Denna kommer du åt genom att klicka på förstoringsglaset uppe till vänster. 

 
Sökfunktionen gör att du hittar rätt person i släktträdet snabbt. Du kan söka efter ett namn eller få 

upp listan sorterad på efternamn eller förnamn, fram- eller baklänges. 
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Personakt 
Du hittar personakten via de tre punkterna vid huvudpersonens uppgifter på personkortet. 

 
Personakt som lämpar sig för utskrift. 

Snabbnavigeringsknappar 

 
Ikoner för snabbkommandon. 

Nere till vänster och höger finns det ikoner för att ändra t.ex. vy på släktöversikten (Anfädervy, 

Ättlingvy, Familjevy). Du kan förstora och förminska samt gå till huvudpersonen. Bakåtpilen går till 

den föregående fokuspersonen. 

 



15 
 

Inställningar 
Inställningar hittar du till höger bland ikonerna längst ner. 

 
Inställningar 

Exportera - Hantera exporter av din GEDCOM-fil 
Via detta val kan du exportera hela släktträdet till en GEDCOM-fil. Denna fil kan du sedan importera 

till ett annat släktforskningsprogram om du vill använda det. 

Källor - Hantera dina källor 
Här kan du se alla de källor som har kommit med vid en GEDCOM-import eller om du har skapat egna 

källor när du bygger släktträdet. Mer om källor kommer längre fram. 

Ändra släktträdets huvudperson 
Om du vill ändra huvudperson för släktträdet gör du en ny sökning efter en person och när du har 

bekräftat valet visas den nya som huvudperson och markeringen för anor och ättlingar uppdateras till 

den nya personens. 

Radera träd - Radera hela ditt släktträd inklusive data 
Om du vill sluta att ha ditt släktträd hos ArkivDigital kan du radera det helt och hållet.  

OBS! Tänk på att alla dina inmatade uppgifter både när det gäller personer, deras relationer, 

händelser, källor och texter försvinner och går inte att återskapa.  

Skapa person 
Med hjälp av denna knapp kan du skapa en ny okopplad person till släktträdet. 
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Kontroller 

 

Genom knappen Kontroller kan du kontrollera en del inmatningar som du har gjort och se så det inte 

finns några fel. Just nu finns det två kontroller, dels ålder när barnet föds och dels en över dödsålder. 

Rapporter 
Under Rapporter kan du få ut lite statistik och olika uppgifter kopplade till orter. 

 
Statistik på män och kvinnor samt deras medellivslängd. 
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Fler möjligheter … (tre prickar) 
På Personkortet finns tre prickar och om där bakom döljer det sig spännande saker. 

 

Personakten har vi redan tittat på. Beroende på hur släktkopplingarna är kan du Koppla bort 

personen från positionen eller Ta bort personen helt och hållet. Var dock uppmärksam på att alla 

uppgifter om personen försvinner om du tar bort den. 

Sök i register 
Att ha släktträdet integrerat med ArkivDigitals bilder och personregister gör att du kan utnyttja det 

till fullo och få bra funktioner. 

 
Anders Peter Hansson, född 1862-08-06 i Kärda är Fokusperson. Du kan med bara ett knapptryck 

söka efter honom i något av de personregister som finns hos ArkivDigital. Jag väljer att söka i BiS 
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(Befolkningen i Sverige 1860-1947) och programmet skickar nu in sökvillkoren direkt. Du får 13 

träffar och hittar alltså direkt 13 ingångar till husförhörslängderna för Anders Peter Hansson. Om jag 

vill ändra sökvillkor så kan du också göra det. 

Fyll på i släktträdet 
Vi har nu tittat på de grundläggande vyerna och funktionerna för släktträdet. Men det bästa och 

roligaste är ju att fylla på med nya personer och familjer som du hittar i din släktforskning. Vi har 

integrerat och gjort det enkelt att koppla ihop personer i släktträdet med de källor där de 

förekommer. Det är även som vi precis sett enkelt att med bara några få knapptryckningar söka efter 

personer och koppla in nya personer i släktträdet. 

I nedanstående exempel har vi inte matat in några uppgifter om Anders Peter Hanssons föräldrar. Vi 

har dock sökt fram att det finns 13 sökingångar för honom till husförhörslängderna och vill vi få lite 

hjälp att fylla på med uppgifter finns det ett bra sätt att göra detta. Just i detta exempel väljer vi en 

tidig husförhörslängd då vi ju vill hitta uppgifter om hans föräldrar. Vi väljer volymen som är 1862-

1874. 

 
Du kollar så klart att uppgifterna stämmer med kyrkboken. Om du hittar något som inte stämmer, 

skicka in en rättning till registerposten. Tänk på att registerposten skall spegla vad som står i 

handlingen som är registrerad. 

Om du nu vill få hjälp att fylla på i släktträdet, ställer du dig på i detta exempel Hans Mathisson som 

är pappa till Anders Peter. Uppe bland ikonerna finns en ikon Lägg till i släktträd. Tryck på den och 

programmet ”kommer nu ihåg” uppgifterna om Hans. 

Gå till släktträdet och klicka på vilken position till Anders Peter du vill koppla in Hans Mathisson. I 

detta fall är det ju hans far, så klicka på rutan för Lägg till far. Nu hjälper programmet till att fylla på 

med uppgifter som kommer från registerposten. Glöm inte att Skapa personen och du kan så klart 

ändra eller komplettera om det behövs på något ställe. 
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Källor 
Som släktforskare får du alltid höra att du skall ange källorna till det du hittar. Dels för att du skall 

kunna gå tillbaka och kontrollera och dels så vet du var du har varit och letat tidigare. Tidigare har du 

varit tvungen att antingen skriva in en massa text för hand eller trycka olika 

tangentbordskombinationer. Nu är det mycket enklare. 

 
Registerposten som vi precis fyllde på med fyller också på källan automatiskt, både en länk till 

registerposten och en länk till den aktuella sidan i husförhörslängden. 

Programmet ”kommer ihåg” vilken bild och/eller registerpost du senast tittade på. Du kan också 

lägga till en ny Händelse och väljer då t.ex. Bosatt. Du väljer Från/Till och skriver in 1862 till 1874 

samt platsen och församling/socken. 
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Inmatning av årtal och plats på en Bosatt-notis. 

Nederst i detta fönster finns en, två eller tre knappar. Hur många som syns är beroende på hur du 

har använt ArkivDigital precis innan. 

Lägg till källhänvisning. Importera källa från bild. Importera källa från registerpost. 

De två senare trycker du på om du vill få programmet att hjälpa dig fylla på med uppgifterna direkt 

från den senaste öppnade bilden eller den senaste visade registerposten. 

 

Den första knappen Lägg till källhänvisning använder du om du vill lägga till en källa till en annan 

webbsida, bok eller muntlig berättelse. Om du vill redigera källorna gör du det under 

Inställningsknappen. Om du sedan någon gång i framtiden vill öppna källan igen så klickar du bara på 

länken till bilden och den aktuella sidan öppnas. 
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Skapa flera släktträd 
Du kan skapa upp till 10 olika släktträd på ditt abonnemang. På detta sätt kan du dela upp din 

forskning om du t.ex. hjälper en kompis eller granne att släktforska. 

 

Du gör detta genom att klicka på knappen för Inställningar längst ner till höger och sedan väljer du 

Skapa nytt släktträd. Välj ett namn till det nya trädet och när du har skapat det kommer du till första 

sidan där du skall mata in en ny huvudperson eller importera en Gedcom-fil. 

Installera en ny version av ArkivDigital och släktträdet 
När vi har gjort en förbättring, rättat något fel eller lagt till nya funktioner, lägger vi ut en 

uppdatering. Du ser om det finns en uppdatering genom att den överst i webbläsarens fönster finns 

en gul list med information om att det finns en ny version av ArkivDigital. Klicka på den gröna 

knappen Ladda om för att installera den nya versionen. 
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I dagsläget är det bara du som kan titta på ditt släktträd. Du kan skapa 10 släktträd och om ditt 

abonnemang tar slut finns släktträden kvar. Du kan titta på dem och du kan exportera dem. 

Mer hjälp 
Detta var en ”kort” genomgång av de olika delarna i ArkivDigitals nya släktträd.  

Du är välkommen med att höra av dig med synpunkter till vår kundtjänst på Epost: 

kundtjanst@arkivdigital.se 

Du kan också lära dig mer genom att titta på de vanligt förekommande frågorna, FAQ som du hittar 

på hemsidan, www.arkivdigital.se och sedan under Kundtjänstmenyn eller direkt: 

https://arkivdigital.zendesk.com/hc/sv 

På ArkivDigitals YouTubekanal finns också instruktionsfilmer: 

https://www.youtube.com/channel/UC_6ZArGwfz2twBbxz0Wf-Ig 

  

mailto:kundtjanst@arkivdigital.se
http://www.arkivdigital.se/
https://arkivdigital.zendesk.com/hc/sv
https://www.youtube.com/channel/UC_6ZArGwfz2twBbxz0Wf-Ig
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Teckenförklaringar och andra bra tips 

 

 
Starta släktträdet. 
 

 

Starta släktträdet. Dra i fönstret för att göra det så stort som 
du vill. 

Per Anders* 
En * (stjärna) bakom ett förnamn indikerar att det är 
tilltalsnamnet och det blir då understruket Per Anders. 

Ctrl +/-  
eller  

Ctrl scrollhjulet på musen 

Man kan ändra förstoringsgraden på webbfönstret. Med 
dagens stora skärmar är oftast grundinställningen 100% för 
stor. Testa att gå ner till 67% eller 75%. Texten blir mindre, 
men samtidigt får mycket mer plats på skärmen. 

 

 
Visar eller inte visa hjälptexterna för ikonerna. 
 
 

Navigera bakåt, till föregående fokusperson. 
 
 

Navigera framåt, till nästa fokusperson när du bläddrar 
bakåt/framåt. 
 
 

Sätt Huvudpersonen (oftast dig själv) till fokusperson. 
 
 

Förstora släktträdet. 
 
 

Förminska släktträdet. 
 
 

Visa släktträdet som anfädervy (Fokuspersonen och 4 
generationer). 
 
Visa släktträdet som ättlingvy (Fokuspersonen och 4 
generationer). 
 

Visa släktträdet som familjevy (Fokuspersonen, föräldrarna, 
partner och barn). 

 

 
Visar eller inte visa hjälptexterna för ikonerna. 

 
Skriva ut det som du ser på skärmen. 

 
Rapporter på t.ex. inmatade platser. Sök eller sortera. 
Statistik på olika saker. 
 
Du kan ställa in olika kontroller på inmatade personer. t.ex. 
mellan vilka åldrar personer kan gifta sig, dör eller får barn. 
 

Skapa en ny, okopplad person till släktträdet. 
 

Exportera GEDCOM-fil. Hantera källor. Ändra släktträdets 
huvudperson. Skapa ett nytt släktträd. Radera hela ditt 
släktträd. Observera att allt försvinner. 
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En röd bloddroppe visar att personen är en ana till 
huvudpersonen i trädet. 

 
En grön bloddroppe visar att personen är en ättling till 
huvudpersonen i trädet. 

 

Visar att personen ingår i en egen familj och klickar du blir 
det en ny fokusperson. 

 
Markera personen som ny fokusperson. 

 

Knappen Sortera i Händelserna gör att du kan ändra ordning 
på händelsenotiserna antingen genom att dra-och-släpp eller 
flytta dem upp och ner med knapparna. 

                               

I fliken Notering kan du färgmarkera ”tagga” en notering. Blå 
betyder att det är personens Biografi och en Gul är ”Att 
göra”, så att du kan återvända och fullfölja något som bara 
påbörjades. 

 

De tre punkterna uppe till vänster bland personuppgifterna 
döljer olika val. Du kan Söka i register och därefter välja vilket 
register du vill söka i. Programmet skickar in personens 
sökvillkor. Du kan skapa en Personakt, du kan Ta bort 
personen och du kan Koppla bort personen ifrån vald 
position. 
När du kopplar in en ny person så kan du söka fram om 
personen redan är inmatad. 

 
Tre punkter i en släkttavla visar att det finns mer och du kan 
gå vidare bland dessa personer. 

 

När en registerpost visas, kan man trycka på knappen och 
sedan på en ny person i släktträdet. Då fylls registerpostens 
uppgifter på automatiskt. 

 

På en Händelse kan du lägga till en källa manuellt. 

 

På en Händelse kan du Importera källan från den senaste 
visade bilden. Källhänvisningen till aktuell sida i t.ex. 
husförhörslängd fylls på automatiskt. 

 

På en Händelse kan du Importera källan från den senaste 
visade registerposten. Källhänvisningen till registerposten 
fylls på automatiskt. 

 

Förstoringsglaset uppe till vänster gör att du kan söka efter 
inmatade personer i släktträdet. Du kan där också sortera på 
förnamn och efternamn, antingen framåt eller bakåt i 
alfabetet. 

 

Överst i webbfönstret finns en gul list och knappen Ladda 
om. Tryck på den för att installera den senaste versionen av 
ArkivDigital och släktträdet. 

 


