
Tarotkortens betydelse 
 

 

Här är en guide över tarotkortens grundläggande betydelser. Utgå från den när du lägger kort på 

egen hand och våga lägg till vad du känner och får upp när du tyder korten! Lita på din intuition 

och din andliga sida.  

 

STORA ARKANAN:  

 

O Narren 

Kortet står för en ny början och att följa sin känsla framför något annat. Här finns förändring, energi 

och ofta början på någon nytt. Narren symboliserar att nu är tidpunkten att låta känslorna styra val 

och handlingar. Budskapet är att lita på känslan! Det kan vara så att omgivningen inte förstår dem 

steg du tar, men ditt hjärta leder dig rätt. Omvärlden kommer att förstå dina val längre fram.  

I Magikern 

Magikern symboliserar en person som gör det mesta av vad han eller hon kan och vill. Kortet 

symboliserar förmågan att nå framgång genom kunskap och skicklighet. Magikern bär med sig  

makten att överträffa våra förväntningar oavsett om det gäller kärlek, arbete eller något annat plan i 

livet. 

II Överprästinnan 

Prästinnan symboliserar makt, spirituell kraft, intuition och kunskap.  Kortet kan även symbolisera 

att du får användning av dina andliga kunskaper eller att du går in i en period med många sällsamma 

andliga upplevelser.  

III Kejsarinnan 

Ett kort om att det nu krävs tålamod, eller att du är särskilt i kontakt med ditt tålamod under en 

period. Du är mera vaksam och har inte bråttom in i saker och ting utan tar reda på information och 

fakta först, och beslutar utifrån det. Det är även kortets råd - Väg dina val och välj det som tycks vara 

den bästa vägen utifrån det. Kortet symboliserar även kvinnlig kraft, lugn och harmoni.  

 

IV Kejsaren 

Kejsaren är ett kort som representerar beskydd och auktoritet. Det representerar även en period där 

du tänker, handlar och agerar i förnuft. I fall där livet är lite upp och ner, så handlar kortet om att det 

nu är hög tid att stanna upp och tänka efter - före.  

V Översteprästen 

Barmhärtighet, hjälp, goda råd och goda krafter omkring dig. 



 

 

 

VI De älskade 

Kortet representerar kärlek, återförening och att sammanföras. En balanserad period inleds nu där 

känslor, åtrå, trygghet vävs samman i ett. 

VII Vagnen 

Vagnen symboliserar att du nu har fart framåt i saker och ting! Kortet står för seger och framgång. 

VIII Styrkan 

Styrkan representerar framgång - som kanske inte visar sig direkt men som över tid kommer bli 

tydlig. 

IX Eremiten 

Eremiten symboliserar en egenskap eller självald isolering från omvärlden på olika sätt. Kortet 

symboliserar att du nu behöver utrymme och tid för dig själv. Kortet kan även symbolisera en känsla 

av ensamhet men som sakterligen förvandlas till en ensamhet av det trivsamma slaget. Låt tiden ha 

sin gång, du behöver ditt space. 

X Lyckans hjul 

Nu kommer förändringen du inte ens vågat hoppats på! Lyckans hjul symboliserar tur och kan många 

gånger upplevas som “det vore fantastiskt om just det där hände, men det är helt osannolikt” - och 

ändå inträffar det!  

XI Rättvisan 

Kortet berättar att du behöver göra rätt för dig, eller någon i din omgivning som på ett eller annat sätt 

får stå sitt kast utifrån beslut som tagits av tex myndighet, auktoritet eller någon annan person, kraft 

eller institut som skapar rättvisa och balans.  

XII Den hängde 

Du står inför olika prövningar och du kommer behöva släppa taget om en eller flera saker du tycker 

om för att nå dit du vill.  

XIII Döden 

Döden symboliserar en ny början och slutet på det som varit på både gott och ont.  

XIV Måttfullhet 

Kortet symboliserar att du har det du behöver, men kan även stå för att du nu bör leva måttfulhet och 

inte över dina begränsningar.  

XV Djävulen 

Djävulen symboliserar bråk, konflikter och kan bero på både dig såväl som andra. Jag brukar säga att 

om kortet hamnar felvänt så står det för att andra ligger bakom en konflikt. I övrigt är det på grund av 

dig själv. Kortet råder dig att inte falla för dem lägre impulserna och undvik att skapa onödiga 

spänningar.  



 

XVI Tornet 

Tornet har i många år ansetts som ett mycket dåligt kort då det symboliserar att saker och ting du 

faller ihop , faller i samman. I våra moderna tider så kan det dock vara av positiv natur av den orsak 

att vi är betydligt mer fria på så många sätt att börja om. Kortet kan symboliserar både metaforiska 

nystarter genom att allting kraschar, såväl som att fysiska ting raseras eller tillintetgörs. Oavsett så 

väntar en ny början bortom dammet och tårarna. 

XVII Stjärnan 

Du kommer att förlora något eller uppleva och känna dig övergiven. Men det finns hopp om en bra 

framtid. Kortet råder dig att vänta på gryningen - vänta på ljusare tider och gå inte vilse under tiden. 

XVIII Månen  

Månen symboliserar att vägen är upplyst, även fast det är mörkt. Du vet vart du ska – även om ingen 

annan kan se det just nu.  

XIX Solen 

Kortet representerar allt som är bra, ljust, enkelt och glädjefyllt! 

XX Domen 

Stora förändringar som kommer genom stora eller svåra beslut.  

XXI Världen  

Allting kommer gå bra - världen ligger framför dina fötter! Kortet är mycket positivt att få i alla 

sammanhang. Kortet kan även symboliserar resa, nya vyer och att få uppleva äventyret. 

 

 

 

Lilla Arkanan 

Ess i bägare 

Ess symboliserar alltid en ny start. Kortet representerar sann kärlek och trygghet. Kortet kan 

symboliserar att du går in i en ny fas i din nuvarande relation, eller att du inleder en ny.  

Två i bägare 

Kärleksfull balans. Oavsett om du befinner dig i en kärleksrelation eller ej så är alla dina relationer 

(kärlek, vänskap, arbete, familj) i stadig balans.  

Tre i bägare 

Emotionell helhet. Allting är precis som du önskar att det ska kännas just nu. Kan även spegla dem 

omkring dig. 

Fyra i bägare 



Fyror symboliserar stagnation. Allting känns trist och apatiskt. Du har svårt att uppskatta det du har.  

Fem i bägare 

Du har mycket negativa känslor och tankar, men det kommer att komma en förändring!  

Sex i bägare 

Gamla minnen. Du kanske ska möta nån du inte har sett på länge. Kortet symboliserar även oro som 

inte kommer att inträffa, kopplat till dina känslor.  

Sju i bägare 

Du går nu ur en osäker period och får fart framåt. Positionerna i en relation är under förändring i 

positiv bemärkelse. 

Åtta i bägare 

Åttorna symboliserar att du nu kommit till en plats eller ett inre läge som kommer att bestå över tid. 

Marken du står på är säker. 

Nio i bägare 

Kortet symboliserar slutet på en cykel, men att du inte riktigt ännu ser hur du ska fortsätta framåt. 

Även om du inte ser vägen just nu så betyder det inte att du är vilse. Du kommer förstå och veta vad 

som väntar. En bra tid att affirmera och önska dig det du vill ha i ditt inre, emotionella liv. Det finns 

plats för det nu!  

Tio i bägare 

Mycket positivt kort som symboliserar en fördjupad kärlek och relation. En äldre betydelse är “en ring 

på ett finger” - dvs ett frieri eller giftemål. Kortet representerar lycka i tvåsamheten och relationen 

och en tid där alla är överrens.  

Page i bägare 

Pagen kan symbolisera en plötslig förälskelse. Du kommer känna en stark känsla av samhörighet med 

någon på ett djupt och innerligt plan. Kortet kan symbolisera en känslostyrd kvinna eller man som 

visar intresse för dig. 

Riddare i bägare 

Riddaren symboliserar att du kommer i kontakt med din tro på kärleken som kraft. Du är stark under 

en period och drivs har mycket kärlek att ge.  Gäller det en fysisk person som är i din omgivning så är 

det en inkännande, romantisk person som fångar ditt intresse.  

Drottning i bägare 

En ärlig och god kvinna kommer att hjälpa dig. Det kan vara så att det är du som behöver söka upp 

henne, om hon inte dyker upp av sig själv i din närhet. Du kommer få goda, varma och ärliga råd och 

kärlek.  

Kung i bägare 

Kortet symboliserar emotionell mognad. Du är i samklang med dina känslor och förstår dem mycket 

stor utsträckning. Handlar kortet om en man eller kvinna, så är det även där en person som mognat i 

sitt känsloliv som utrstrålar trygghet och lugn. Ofta en vänskapsrelation som kan bli något mer.  



 

Ess i mynt  

Ny början i det jordiska planet. Det kan komma i forma av karriärmöjligheter, pengar, bostad eller 

något annat i positiv bemärkelse, av jordisk natur. 

Två i mynt 

Du kan få meddelande som kan ge dig problem. Men du står stadigt i det jordiska och rubbas inte så 

lätt. Kortet står för jordisk balans, även när det stormar omkring dig.  

Tre i mynt 

Jordisk helhet omger dig nu. Du har det du behöver och lite till – kortet symboliserar trygghet. 

Fyra i mynt 

Du kommer få trygghet i det jordiska – men inte riktigt ännu. Saker och ting kan kännas stagnerade, 

stillastående eller rent av hopplösa. Men det kommer gå över även om du inte kan se det ännu.  

Fem i mynt 

Kortet varnar för ekonomisk förlust. Det är inte tid just att investera nu eller att ta stora beslut kring 

din ekonomi. Undvik helt enkelt att fatta stora beslut som styr din jordiska tillvaro tills du är på den 

säkra sidan. 

Sex i mynt 

Du kan nu uppleva att du oroar dig för det jordiska i ditt liv. Kom ihåg att sexorna symboliserar fiktiv 

oro och att det du oroar dig för kommer inte att hända.  

Sju i mynt 

Du har nu fart framåt av det positiva slaget i det jordiska! Kortet kan symbolisera flera olika saker så 

här gäller det att du känner in med din intuition. Det kan gälla en flytt, ett karriärsteg eller helt enkelt 

att saker och ting flödar på riktigt, riktigt bra nu. Ofta kopplat till arbete och affärsmöjligheter. 

Åtta i mynt 

Din skicklighet i arbete kommer ge framgång och respekt som kommer att bestå under lång tid.  

Nio i mynt 

Slutet på en cykel i det jordiska, något nytt kommer börja men du kan inte riktigt se vad - ännu.  

Tio i mynt 

Ett positivt kort – en bra tid att ingå avtal eller att du nu ingår ett viktigt avtal rörande ditt boende, 

arbete, affärsliv eller gör en bra uppgörelse mellan dig och någon annan. Detta sker i regel via ett avtal.  

Page i mynt 

Symboliserar framgång inom studier eller inom yrkeslivet. Studier, ambition. Du arbetar dig nu uppåt 

och framåt.  

Riddare i mynt 



Kortet indikerar en pålitlig och hjälpsam person som har goda råd, kunskap och hjälp att erbjuda dig.  

Drottning i mynt 

Ett bra kort som indikerar trygghet och att du mår bra. Kortet symboliserar även en moderlig och 

generös kvinna som finns där för dig. En äldre betydelse är ett arv eller gåva som kommer till dig från 

oväntat håll.  

Kung i mynt 

Kungen symboliserar din förmåga att lösa saker med hjälp av din erfarenhet och kunskap. Gäller det 

en fysisk person så står det för en intelligent man / kvinna med bra resurser som kan hjälpa dig att nå 

ekonomisk trygghet.  

 

Ess i stavar 

Betyder nystart! Början på något nytt. Många gånger i form av ett nytt projekt eller företag.  

Två i stavar 

Representerar att du är i balans och samklang med dina planer och rutiner. Som du planerar denna 

period, så kommer det att bli.  

Tre i stavar 

Praktisk kraft och styrka. En god tid att reda upp problem eller saker som är i din väg rent praktiskt. 

Fyra i stavar 

Inget blir som det är planerat och saker och ting tappar sin glans på grund av det. Inget blir som det är 

tänkt. Räkna med praktiska hinder - påminn dig om att bara för att det inte går nu, så betyder det inte 

att det är omöjligt. Det är bara inte dags ännu.  

Fem i stavar 

En kamp mellan olika grupper. Räkna med bråk och mycket konflikter från dem runtomkring dig. 

Sex i stavar 

Du oroar dig att saker och ting inte kommer att gå ihop – rent praktiskt. Kortets budskap är att det du 

oroar dig för - det kommer inte inträffa.  

Sju i stavar 

Du är i kraft att skapa förändring och framgång.  Du kan få framgång trots att du får hårt motstånd. 

Kortets budskap är att du har medvind och du kommer komma i mål. Men inte utan att en eller flera 

på olika sätt kommer att försöka hindra dig.  

Åtta i stavar 

Kortet berättar att ditt praktiska liv, rutiner och ditt dagliga tänk kommer att påverka hur ditt liv 

under en längre period ser ut. Rådet är att fokusera på att bygga ditt liv så det fungerar hållbart - på 

dina termer. Möjligheten för det finns nu och det du bygger upp kommer att stanna kvar. 

Nio i stavar 



Nu uppstår plats för nya rutiner och planering! Något händer som ökar din energi och entusiasm – 

Niorna symboliserar slutet på en cykel och att det nu finns plats för något nytt.  

Tio i stavar 

Ett kort som råder dig att vara tydlig mot din omgivning – vad behöver du för att hinna med det du 

vill? Skapa muntliga eller skriftliga överenskommelser, skapa tillfällen att kommunicera med dem du 

har omkring dig. Du vet vart det kärvar och du vet vad som behöver göras. Nu måste du få en eller 

flera omkring dig att ta ett större praktiskt ansvar.  

Page i stavar 

Du kan få bra nyheter som gör det praktiska i ditt liv betydligt enklare. En äldre betydelse är en älskare 

som är yngre än dig som du kan lita på. Är du i en relation så symboliserar det att någon utifrån, visar 

intresse för dig och ni vet båda två att det kan bli något mer och djupare.  

Riddare i stavar 

Resa eller resor präglar eller kommer prägla ditt liv framöver. Kortet kan även symbolisera att du nu 

rör dig utanför ditt vanliga mönster i positiv bemärkelse.  

Drottning i stavar 

Saker och ting går i lås omkring dig. En bra tid för affärer, överenskommelser och avtal. Kan även 

symbolisera en moderlig figur omkring dig som hjälper dig längs din väg.  

Kung i stavar 

Kortet symboliserar goda råd som kommer utifrån. En lugn och kunnig man eller kvinna vars råd 

kommer göra stor skillnad – om du väljer att följa dem.  

 

Ess i svärd 

Essen symboliserar alltid nystart. I det här fallet , en ny start som är i linje med det du vill och dit du 

vill.  

Två i svärd 

Du går nu in i en period där du vet exakt vad du vill. Låt ingen eller inget stoppa dig. Du är i din fulla 

kraft just nu och följ dina drömmar.  

Tre i svärd 

Du kan nu räkna med att få hjälp av andra som vill samma sak som du. Ni kommer tillsammans kunna 

skapa den tillvaro som du vill ta dig till. 

Fyra i svärd 

Kortet råder till vila. Du kan behöva återhämtning efter en tid av stress, sjukdom eller problem. Du 

kan känna dig lite ensam under en period, men fokusera på att vila och ladda upp på nytt. Detta kort 

kan komma om något inte gått som det var tänkt eller att du upplever att du har misslyckats. Vila nu, 

det är nyckeln! 

Fem i svärd 



Du riskerar att förlora något pga av att du kan bli lurad eller förd bakom ljuset. Var uppmärksam.  

Sex i svärd 

Du oroar dig mycket över att du är otillräcklig. Sexan symboliserar att du är hård mot dig själv. Det du 

oroar dig för kommer inte hända. Du kommer att klara det!  

Sju i svärd 

Du vet vart du vill och du ser nu att du kan ta dig dit! Kortet berättar att du och din drivkraft är 

sammankopplade till fullo. Du kommer lyckas! Början på en framgångsrik resa i ditt liv börjar nu. 

Åtta i svärd 

Ditt självförtroende och självkänsla kommer påverka det du kan skapa och bygga upp nu. Kortet råder 

dig att ladda på dessa två riktigt ordentligt - för det du kan skapa kommer präglas av hur mycket du 

tror på dig själv. Dröm stort , satsa ordentligt och låt ingen göra dig till något mindre än vad du är. 

Nio i svärd 

Slutet på en cykel, kopplat till din drivkraft. Du har gett ditt allt – oavsett om du har lyckats eller inte, 

så känner du inte samma driv, glädje och ambition. Det kommer något nytt , när du gör plats för det.  

Tio i svärd 

Ett positivt avtal eller möjlighet dyker nu upp som är helt i linje med din drivkraft. Detta är ett bra avtal 

och det kommer att bli ännu större och bättre i framtiden.  

Page i svärd 

Kortet symboliserar någon i din närhet går inte att lita på eller kommer svika dig, men inte med flit. 

Det är någon som inte orkar med i samma tempo som dig.  

Riddare i svärd 

Du går nu in i en period eller projekt där du är i din fulla kraft. Andra ser det och det kan leda till nya 

möjligheter och äventyr. Ingen kan eller vågar stoppa dig. Ett mycket kraftfullt kort som förutspår 

positiva förändringar som du är bidragande till att skapa!   

Drottning i svärd 

Kortet symboliserar en kvinna som är äldre än dig och mycket kompetent inom sitt område eller fält. 

Hon kommer kunna hjälpa dig genom att få dig att växa. Lyssna på hennes goda råd. Hon är tuff, rak 

och ärlig. Men det är det du behöver just nu.  

Kung i svärd 

Kortet symboliserar i mångt och mycket samma sak som drottning i svärd (se ovan) men kan även 

stå för beslut som fattas över ditt huvud, som inte går att ändra på. Var vaksam i det fallet.  
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