
RATINGGRUPPENS UTVÄRDERING  
AV DAGENS RATING SYSTEM
Bakgrund
Tävlingsavdelningen fick efter årsmötet 2017 i uppdrag att byta ut tennispoängsystemet som 
varit i bruk sedan 1991. Ett nytt och modernare system efterfrågades. Målsättningen med det 
ratingsystem som togs i bruk den 1 januari 2019 var att:

• Skapa en nivåbaserad tävlingsstruktur
• Se till att fler jämna matcher spelades
• Se till att fler tävlar mer och att antalet spelare ökar i alla kategorier
• Tävlingssystem/rankingsystem skulle vara lätt att förstå och att bli delaktig i

Det bestämdes också att ratingsystemet skulle utvärderas efter två år.

Gruppens uppdrag
Gruppens uppdrag var att se om det gick att identifiera punkter som kunde förbättra 
ratingsystemet ytterligare. Till grund för gruppens arbete låg också en mycket utförlig 
rapport om de två första åren med ratingssystemet från Tävlingsavdelningen. Vi 
konstaterade också att utvärderingen delvis försvåras av den pågående pandemin. Då ett 
stort antal tävlingar och seriematcher ställts in.

Viktigt att ha med sig var också att ratingsystemet är ett system för alla åldrar och nivåer. 
Skulle vi ha separata system för juniorer, seniorer och veteraner skulle naturligtvis vissa saker 
vara annorlunda. Men då skulle det också bara vara möjligt att tävla inom sin egen kategori.
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Arbetet
Gruppen har haft tre möten där ett antal frågeställningar diskuterats. Tävlingsavdelningens 
rapport har fungerat både som en grundutbildning för gruppen och som arbetsmaterial.
Det sammantagna intrycket är att det nya ratingsystemet fungerar bra. I jämförelse med 
många andra system är träffsäkerheten hög (ca 77%) där ITF konstaterar att system som 
visar en högre träffsäkerhet än 65% är ett system med ”high performance”.

Gruppen kom tidigt fram till att oavsett vilka förslag som man skulle komma fram till var det 
viktigt att inte genomföra för många förslag samtidigt. Detta eftersom det då blir svårt att 
utvärdera vad som får systemet att om möjligt bli ännu bättre.



ARBETSGRUPPEN FÖRESLÅR FÖLJANDE
1. Ta bort w.o.-matcherna från ratingen
W.o.-matcher har i nya systemet beräknats på samma sätt som spelade matcher. Med 
denna regel har antalet w.o.-matcher minskat. Vissa w.o. lämnas av andra skäl än sjukdom 
eller giltigt förhinder. Samtidigt kan w.o.-matcher slå ganska hårt på ratingen. Gruppens 
tro är att ratingen blir ännu träffsäkrare utan beräkningar av w.o.-matcher i systemet. En 
förändring kan medföra en risk att antalet w.o.-matcher ökar. Å andra sidan kan ”frestelsen” 
att tävla trots sjukdom eller skada minska.

Förslag: Gruppen föreslår att vi på försök ska ta bort w.o.-matcher från systemet under ett 
års tid. Försöket startar den 1/9 om den rådande pandemin är under kontroll. I annat fall den 
1/1 - 2022.

2. Minska hastigheten något i ratingsystemet
Förändringarna av en spelares rating är snabb. I synnerhet i början av en spelperiod. Genom 
att utöka antalet grundresultat kan rörligheten minskas något.

Förslag: Gruppen föreslår att man ska minska snabbheten något i ratingen genom att höja 
antalet grundresultat från åtta till tio. Försöket startar den 1/9 om den rådande pandemin 
är under kontroll. I annat fall den 1/1 - 2022.

3. Förändra hur Tennis Europe U14 räknas in i den svenska 
tennisratingen
Tennis Europe 14/16 räknas precis som ITF-, WTA- och ATP- resultaten in i ratingen. Att ta in
internationella resultat i 14-årsklassen i ratingen är inte helt oproblematiskt. De resultaten 
slår igenom ”hårdare” än i äldre klasser då spelare får sin rating först det år man fyller 13 år. 
Det kan i sin tur leda till att det uppstår en ökad hets att tävla internationellt när spelarna 
skulle må bättre av att tävla på hemmaplan. Å andra sidan så får det anses skäligt att 
spelare som klubbtränare och landslagsavdelning anser att man får tillgodoräkna sig resultat 
från internationellt tävlingsspel. Om resultaten inte räknas in kan det uppstå en situation där 
de spelare som anses vara bäst i Sverige har en rating som inte stämmer överens med det. 
Tävlingsavdelningen utvärderar och gör löpande förändringar av poängtabellerna för att på 
bästa sätt anpassa poängen för placering på internationell rankinglista.

Förslag: Tävlingsavdelningen följer löpande utvecklingen och gör bedömningen om 
poängtabeller skall ändras och/eller om andra justeringar behöver göras.

4. Det ska löna sig att spela för att vinna
Vinster mot avsevärt sämre spelare ger ingen förbättrad rating. Likaså ger inte förluster mot 
avsevärt bättre spelare en försämrad rating. Detta eftersom ratingen är ett nivåbaserat 
”Head to Headsystem”. Dagens system är ett jämviktssystem där inflation kan undvikas.
Detta innebär att en toppseedad spelare ibland kan vinna en tävling utan att förbättra 
sin rating. Ratinggruppen anser att det skall ”löna sig” att vinna matcher oavsett vem 
man möter. Detta innebär också att spelare som förlorar matcher, i motsvarande grad får 
en något sämre rating. Att notera är att vi eftersträvar så jämna matcher/tävlingar som 
möjligt. När jämna spelare möts så får såväl vinnare som förlorare en förändrad rating. 
Den faktor som införs påverkar bara matcher där nivåskillnaden är stor mellan spelarna. Vi 
hoppas att antalet ojämna matcher framöver kan minskas.



Förslag: Gruppen föreslår ett försiktigt införande av en plus- och minusfaktor i matcher 
mellan spelare med stor nivåskillnad (där den spelare som har bäst rating vinner). 
Tävlingsavdelningen bedömer vilken faktor som kan användas samt vid vilken tidpunkt som 
faktorn skall införas.

5. Ändring av inaktivitetsfaktor
Spelare som inte spelar någon match under en period sänks i dagsläget med 0,15. Eftersom 
ratingen för spelare mellan 5,0-7,9 avrundas till en decimal så är det lämpligt att även 
inaktivitetsfaktorn har en decimal.

Förslag: Gruppen föreslår att inaktivitetsfaktorn ändras till 0,1. Ändringen görs den 1/9 om 
den rådande pandemin är under kontroll. I annat fall den 1/1 - 2022.

6. Genomför en kampanj för att arrangera  nivåbaserade 
tävlingar
Vi konstaterade att de nivåbaserade tävlingarna inte slagit igenom fullt ut. Gruppen ansåg 
att de nivåbaserade tävlingarna fyller en funktion. I exempelvis Norrland är de nivåbaserade 
tävlingarna även ett sätt att få till större startfält, eller till och med att få ihop startfält 
överhuvudtaget.

Förslag: Tävlingsavdelningen tar fram ett material och genomför en kampanj mot klubbarna.

7. Information
När dagens ratingsystem introducerades genomförde Tennisförbundet en informationsdrive 
om vad det innebar. Det kan vara dags för att ta genomföra en ny sådan drive. Dels mot 
bakgrund av att tävlingarna legat nere under en lång period, dels för att informera om 
eventuella förändringar i dagens ratingsystem.

Övrigt:
Under våra möten hamnade vi helt naturligt på en del andra frågor kring 
tävlingsverksamheten.

1. Vi har idag ett JSM- race på juniorsidan och Sommartour med slutspel för seniorerna. 
Under gruppens diskussioner växte det fram en idé om att eventuellt införa ett Veteran-
Race. Något som tävlingsavdelningen sagt är fullt möjligt. Frågan kommer att behandlas 
av Veterankommittén.

2. Under gruppens diskussioner kom det ofta fram synpunkter på behovet av att kunna 
genomföra korta tävlingar. Bengt Helmersson hade tagit fram exempel på hur dessa kan 
genomföras, vilket gruppen fann tilltalande och modernt.

3. I Game Change och även i tidigare sammanhang har svensk tennis uttryckt en ambition 
om att få fler att tävla. Dagens licenssystem kan vara ett hinder för detta. Många kan 
tycka att det inte är värt att lösa en licens för att spela en seriematch eller för att spela 
en tävling. Skulle dessa spelare lösa licens så skulle antalet tävlande öka. Det är också 
troligt att den enstaka seriematchen eller tävlingen skulle kunna följas av fler.  
Gruppen rekommenderar styrelsen/årsmötet att tillsätta en grupp som utreder om 
dagens licenssystem ska förändras.



Avslutningsvis:
Undertecknad vill jag passa på att tacka gruppen för ett mycket engagerat arbete där 
det var högt till tak i diskussionerna. Ett stort tack också till Henrik Odervall och Bengt 
Helmersson både för arbetet i gruppen, och för framtagandet av rapporten ”Svensk 
Tennisrating och Tävlingsverksamhet”.
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