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Smart Matches™: Få matchningar med andra släktträd, vilka kan tillägga nya 
detaljer i ditt släktträd

Record Matches: Få matchningar mellan historiska poster och individer i ditt 
släktträd

SuperSearch™: Lär dig om dina förfäder i MyHeritages sökmotor, som 
innehåller över 12 miljarder globala historiska poster, släktträd och mer

Instant Discoveries™: Lägg till hela grenar i ditt släktträd med ett enda klick

Fotofunktioner: Färglägg svartvita foton med MyHeritage In Color™ och ge 
suddiga foton fokus med MyHeritage Bildförbättrare

Släktträd och historiska register
Se ditt släktträd komma till liv med kraftfulla sök- och matchningstekniker, och 
upptäck nya detaljer om dina förfäder.

MyHeritage DNA  
Utnyttja kraftfullheten med DNA-testning för att lära dig mer om var du kommer ifrån 
och skapa spännande nya kopplingar.

Etnicitetsuppskattning: Få en procentuell uppdelning av ditt etniska ursprung och 
upptäck var dina förfäder kom ifrån 

DNA Matching: Hitta släktingar som du inte visste fanns, genom ert gemensamma DNA

Avancerade DNA-funktioner: Utforska och förstå ditt förhållande till dina 
DNA-matchningar

MyHeritage är den ledande globala upptäcktsplattformen för att utforska familjens historia. Med miljarder 
historiska poster, släktträdprofiler och sofistikerade matchningstekniker som opererar över alla dess tillgångar, 
ger MyHeritage användare en meningsfull upptäcktsupplevelse som förenar deras dåtid, nutid och framtid.

Njut av MyHeritage från din webbläsare, mobila enheter och skrivbord.



Pro bono-projekter
Återställande av stulna tillgångar:  Återställning av arv från andra världskriget 
till dess rättmätiga ägare

Tribal Quest: Dokumentering av familjehistoria och kulturer från avlägsna stammar

DNA Quest: Återförening av adopterade med sina biologiska familjer

MyHeritage Labb
MyHeritage har byggt  ett av världens största laboratorium för COVID-19 för 
att dramatiskt förbättra Israels testförutsättningar och rädda liv. 

På uppdrag av Israels ministerier för hälsa och försvar

Byggdes upp på rekordtid under 3 veckor

Bearbetar för närvarande upp till 20 000 tester per dag
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