
FRÅN PYSSLINGAR 
TILL HALVKUSINER
Termerna i släktdjungeln och andelen  
DNA du delar med dina släktingar 

Gammelfarföräldrars föräldrar och gammelmorföräldrars föräldrar
Great-great-grandparents

Gammelfarföräldrar och gammelmorföräldrar
Great-grandfathers, great-grandmothers

464–1486 cM

Farföräldrar och morföräldrar
Grandfathers, grandmothers

1156–2311 cM

Gammelmostrar, -fastrar, 
 -morbröder och -farbröder

Great grand-aunts, -uncles
191–885 cM 

Far- och morföräldrars 
kusiner

Great-cousins-aunts, -uncles
43–531 cM

Föräldrars sysslingar
Second cousins-aunts,  
second cousins-uncles

0–316 cM

Föräldrars bryllingar
Third cousins-aunts,  
third cousins-uncles

0–173 cM

Bryllingar/Fyrmänningar
Third cousins (3C)

0–217 cM

Bryllingbarn
Third cousins once  

removed (3C1R)
0–173 cM

Bryllings barnbarn
Third cousins

twice removed (3C2R) 
0–116 cM

Bryllingbarns barnbarn
Third cousins thrice  

removed (3C3R)
0–82 cM

PROBAND (Du själv)
Self

Sysslingar/Tremänningar
Second cousins (2C)

46–515 cM

Halvsyskon
Half sibblings  

1317–2312 cM

Halvsyskons barnbarn
Half great-nephews,  

half great-nieces 
125–765 cM

Halvsyskonbarn
Half nephews, half nieces 

500–1446 cM

Halvsyskons barnbarnsbarn 
Half GG nephews,  

half GG-nieces 
12–383 cM

Sysslingbarn
Second Cousins once 

 removed (2C1R) 
0–316 cM

Sysslings barnbarn
Second cousins twice 

 removed (2C2R)
0–261 cM

Sysslingbarns barnbarn
Second cousins thrice 

 removed (2C3R) 
0–139 cM

Kusinbarn
First cousins once  
removed (1C1R) 

141–851 cM

Halvkusinbarn
Half first cousins once 
 removed (Half 1C1R) 

57–530 cM

Syskonbarn
Nephews, nieces 
1349–2175 cM

Syskons barnbarn
Grandnephews,  

grand nieces 
251–2108 cM

Syskonbarns barnbarn
Great-grandnephews, 

 great-grandnieces 
191–885 cM

Kusins barnbarn
First cousins twice  
removed (1C2R) 

43–531 cM

Barnbarn
Grandchildren (grandsons, 

granddaughters) 
1156–2311 cM

Kusinbarns barnbarn
First cousins thrice  

removed (1C3R) 
0–283 cM 

Barnbarns barn
Great-grandchildren 

464–1486 cM

Kusiner
First cousins (1C)

553–1225 cM

Halvkusin
Half first cousins 

137–856 cM 

Halvkusins barnbarn
Half first cousins twice 
 removed (Half 1C1R) 

37–360 cM 

Halvkusins barnbarnsbarn
Half first cousins thrice 
removed (Half 1C3R)  

0–191 cM 

Bröder och systrar (syskon)
Brothers and sisters 

 (sibblings)
2209–3384 cM

Pysslingar/Femmänningar
Fourth cousins (4C)

0–127 cM

Pysslingbarn
Fourth cousins once 

 removed (4C1R)
0–117 cM

Pysslings barnbarn
Fourth cousins twice  

removed (4C2R)
0–109 cM

Pysslingbarns barnbarn
Fourth cousins thrice 

 removed (4C3R) 
0–69 cM

Barn (söner, döttrar)
Children (sons, daughters) 

3330–3720 cM 

Gammelmostrar, -fastrar,  
-farbröder och -morbröder,

Grandaunts, -uncles
251–2108 cM

Föräldrars kusiner
Cousins-aunts,  
cousins-uncles
141–851 cM

Mostrar, morbröder, 
 fastrar, farbröder 

Aunts, uncles
1349–2175 cM

Mor och far (föräldrar) 
Mother, father (parents)

3330–3720 cM

FÖRFÄDER (ANOR)

SLÄKTINGAR

HALVSLÄKTINGAR

ÄTTLINGAR

Så mycket matchar ditt DNA
Siffrorna som visas nere  
i rutorna med släktingar 

visar hur stor andel gemensamt DNA 
som du kan dela med den släktingen, 
angett i centiMorgan (cM). Siffran 
kan variera inom spannet som anges.

Trixigt med ”borttagna kusiner” på engelska 
Som du ser här i rutorna kan du stöta på begrepp som 
”second cousin once removed” eller ”first cousin twice 
removed” när släktskap visas på engelska. 

”Once removed” kan lite fritt översättas som ”ett steg bort”. 
Det betyder att släktskapet ligger en generation ifrån dig 
själv, medan ”twice removed” och ”thrice removed” bety-
der att det ligger två respektive tre steg från din generation. 
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