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Abstrakt 
Helkroppsvibrationsträning är en relativt ny träningsmetod som varit känd men tämligen outnytt-

jad sedan 1960-talet. Träningen innebär att man står på en vibrerande plattform och vid behov 

använder handtag som stöd. På plattformen kan dynamiska eller statiska övningar utföras. Syfte: 

Syftet med studien var att kritiskt granska de vetenskapliga studier som fanns om effekterna av 

helkroppsvibrationsträning vad gäller muskelfunktion, balans och bentäthet. Metod: Totalt 

granskades 21 studier kritiskt och de poängbedömdes enligt PEDro Scale. Utifrån varje studies 

bevisvärde bedömdes behandlingsmetodens evidens med hjälp av SBU:s gradering av slutsatsers 

evidensstyrka. Resultat: Studierna i denna översikt hade generellt sett måttligt bevisvärde och 

det vetenskapliga underlaget för helkroppsvibrationsträning som behandlingsmetod för att för-

bättra muskelfunktion, balans och bentäthet var sammantaget otillräckligt (evidensgrad 4). Indi-

kationer fanns trots allt på att träningsmetoden kunde ge positiva effekter. En antydan fanns att 

vibrationsträning kunde ge effekter hos otränade försökspersoner jämförbara med de som rappor-

terades av styrketräning.  Ett samband kunde ses mellan positiv effekt på muskelfunktion vid hög 

amplitud på vibrationerna. Studierna pekar också på att äldre, otränade, postmenopausala 

och/eller funktionsnedsatta personer uppvisade tydligare positiva effekter på muskelfunktion vid 

vibrationsträning än personer som var tränade. Hos äldre personer kunde man även se en tydliga-

re effekt på balans. De olika sambanden bedömdes till evidensgrad 3. Slutsats: Totalt sett sakna-

des studier med högt bevisvärde och därför bör fler strikt randomiserade och kontrollerade studier 

med väl utförd metod genomföras. Fler långsiktiga studier av hög kvalitet bör göras där man ock-

så tittar på vilka variabler som samvarierar med resultatet, till exempel amplitudens och frekven-

sens betydelse. Eftersom det råder en stor brist på väl genomförda studier om effekter på balans 

och bentäthet är våra rekommendationer att fortsatt forskning ska bedrivas även inom dessa om-

råden.  

 

 

 

Nyckelord: balans, bentäthet, bevisvärde, evidens, helkroppsvibrationsträning, muskelfunktion, 

vibration 
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1. Bakgrund 
Helkroppsvibrationsträning är en relativt ny träningsmetod som varit känd men tämligen outnytt-

jad sedan 1960-talet. Träningsmetoden började användas i Sovjetunionen av bland annat elitidrot-

tare och kosmonauter. Efter Sovjetunionens fall blev intresset stort i västvärlden för denna metod 

och på 80-talet började en italiensk forskare, Carmelo Bosco, utveckla vibrationsmetoden (Xrsi-

ze, 2006-01-17). Träningen går ut på att man står på en vibrerande plattform och eventuellt håller 

sig i handtag. På plattan kan dynamiska eller statiska övningar utföras. Uttrycken statiskt och is-

ometriskt kommer fortsättningsvis i rapporten att användas synonymt. Utöver helkroppsvibration 

kan vibrationen även utföras lokalt på utvalda muskler med hjälp av till exempel vibrerande hant-

lar eller kablar (Cardinale & Erskine, 2004). Kontraindikationer för, och bieffekter till följd av 

träningsmetoden nämns inte så ofta i litteraturen. På hemsidor för försäljare av vibrationsplattor 

nämns kontraindikationer som till exempel kardiovaskulära sjukdomar, epilepsi, graviditet eller 

användande av pacemaker (Power Plate, 2006-03-28).  

Vibration definieras som ett mekaniskt stimuli som kännetecknas av oscillerande (svängande) 

rörelser. Parametrarna som bestämmer vibrationernas intensitet är frekvens (mäts i Hz, det vill 

säga rörelser per sekund), amplitud (storlek av oscillationen, mäts i mm), riktning och accelera-

tion (rörelsehastighetsförändring i varje oscillation, mäts i m/s2). I tidigare studier användes en 

varierande vibrationsfrekvens mellan 15 Hz och 44 Hz och amplituden från 3 mm till 10 mm. De 

snabba vibrationerna utsatte kroppen för en accelerationskraft mellan 3,5g och 15g (g är tyngd-

kraftsaccelerationen, det vill säga 9.82 m/s2) (Cardinale & Erskine, 2004). 

Efter ett flertal studier på vibrationsträning har man framförallt kommit fram till positiva re-

sultat när det gäller att förbättra skelettmuskulaturen och man har även sett en viss endokrin re-

spons. Det har även kunnat konstateras att vibrationsträning har positiva effekter på bentätheten 

vid osteoporos (Cardinale & Erskine, 2004). Lou, McNamara och Moran (2005) har i en över-

siktsartikel kritiskt undersökt effekterna av vibrationsträning på neuromuskulär funktion och vad 

i vibrationskaraktären (hur vibrationen applicerats, frekvensen och amplituden) och träningsupp-

lägget (typ av träning, intensitet, volym, träningsfrekvens) som inverkade på resultatet. Studien 

inkluderade enbart randomiserade, kontrollerade studier på friska personer och man konstaterade 

att det saknades strikt kontrollerade studier om träningseffekterna av vibrationsträning. Dock pe-

kade studiernas fynd på att vibrationsträning skulle kunna ge omedelbar och/eller bestående ef-

fekt på muskelfunktion.  
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Effekterna av vibrationsträning liknar de som tidigare rapporterats vid konventionell styrke-

träning, men träningsinsatserna är mycket mindre. Detta förklaras av att det sinusformade vibra-

tionsstimulit ger upphov till snabba och kortvariga förändringar av längdförhållandet i muskel-

senkomplexet. Det registreras av receptorer som i sin tur förändrar muskelaktiviteten för att däm-

pa vibrationerna. Det finns också indikationer på att lågfrekvent helkroppsvibrationsträning (1-30 

Hz) skulle kunna utlösa toniska vibrationsreflexer (reflexmässiga muskelsammandragningar) på 

grund av en retning av muskelspolarna, vilket kan jämföras med den reflex som utlöses vid slag 

mot knäskålssenan. När det gäller effekter på bentätheten pekar resultaten av vibrationsträning 

mot en reducerad aktivitet hos de bennedbrytande cellerna, osteoklasterna (Cardinale & Erskine, 

2004). Enligt Obrant (2002) tror man att det är osteocyterna (före detta uppbyggande celler, oste-

oblaster, som bäddats in i benmatrix) som har en nyckelroll i remodelleringsprocessen genom att 

de känner av mekaniskt stimuli, till exempel belastningar, på skelettet. 

Evidensbaserad medicin har under det senaste decenniet rönt större uppmärksamhet och beto-

nar betydelsen av att det professionella arbetet inom medicinen baseras på vetenskap. Resultatet 

av systematiska undersökningar av studier med hög vetenskaplig kvalitet och den evidens som 

pekar i samma riktning ligger till grund för de evidensbaserade sjukgymnastiska åtgärderna 

(Harms-Ringdahl, 2006). SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) är en fristående 

myndighet som arbetar med evidensbaserad medicin/vård/omvårdnad och har till uppgift att kri-

tiskt granska de medicinska och vårdvetenskapliga metoderna inom sjukvården (Olsson & Sören-

sen, 2001). Innan nya behandlingsmetoder kan praktiseras kliniskt ställs numera allt större krav 

på att dessa ska ha vetenskaplig grund och personalen är enligt hälso- och sjukvårdslagen skyldig 

att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet (Harms-Ringdahl, 2006). 

Helkroppsvibrationsträning skulle kunna komplettera den traditionella rehabiliteringen efter 

skada och med fördel kunna användas av personer som på grund av hög ålder eller funktionshin-

der inte har förmågan att utföra annan träning (Cardinale & Erskine, 2004). Innan helkroppsvib-

rationsträning kan användas som sjukgymnastisk behandlingsmetod bör en systematisk översikt 

tas fram på området för att undersöka metodens evidensvärde. 



 3

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna systematiska översikt var att kritiskt granska den vetenskapliga litteraturen om 

effekterna av helkroppsvibrationsträning på muskelfunktion, balans och bentäthet.  

Frågeställningarna var:  

• Vilka effekter redovisades?  

• Hur stort var bevisvärdet för respektive studie?  

• Hur stor var evidensen för helkroppsvibrationsträning som behandlingsmetod när det gällde 

att förbättra muskelfunktion, balans respektive bentäthet?  

• Var eventuella effekter lika, oberoende av ålder och fysiska förutsättningar? 

• Hade man systematiskt undersökt om det fanns några bieffekter med vibrationsträningen? 

Vilka bieffekter rapporterades i så fall? 
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3. Metod 
3.1 Litteratur 
För att hitta artiklar till litteraturstudien genomfördes sökningar på artikeldatabaserna Amed, Ci-

nahl, PEDro, PubMed och SveMed+. Sökorden som användes var: ”vibration”, ”vibration trai-

ning” och ”whole body vibration” (tabell 1). Artiklar söktes också fram genom att andra artiklars 

referenslistor granskades. Litteratursökningen ägde rum mellan september och november 2005. 

Av de relevanta artiklarna valdes 24 stycken ut efter att dubbletter sorterats bort. Ytterligare 6 

relevanta artiklar valdes ut efter granskning av andra artiklars referenslistor. Totalt sorterades 8 

artiklar bort efter granskning, tre gick ej att få tag på i fulltext och fem föll inte under inklu-

sionskriterierna. En beställd artikel kom inte inom tidsramen för rapportskrivningen. Sammanlagt 

ingick följaktligen 21 artiklar i denna rapport.  

 
Tabell 1 Utfall av sökning 
Databaser och sökord Antal träffar Antal relevanta 
AMED 
Vibration 

Vibration AND training 

Whole body vibration 

 

408 

16 

56 

 

7 

5 

6 

Cinahl 

Vibration 

Vibration AND training 

Whole body vibration 

 

1265 

258 

63 

 

9 

7 

7 

PEDro 
Vibration 

Vibration AND training 

Whole body vibration 

 

53 

11 

4 

 

6 

4 

4 

PubMed 
Vibration AND training 

Whole body vibration 

 

208 

502 

 

17 

20 

SveMed+ 
Vibration 

Vibrationsträning 

 

51 

2 

 

1 

1 

Summa 2897 94 

 



 5

3.2 Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna var empiriska studier som undersökte effekterna av helkroppsvibrationsträ-

ning med avseende på muskelfunktion, balans och bentäthet. Artiklarna skulle vara skrivna på 

svenska, engelska eller norska.  

 

3.3 Exklusionskriterier 
Exklusionskriterierna var studier som genomförts på djur eller studier med lokal vibrationsterapi.  

 

3.4 Analys 
Studierna analyserades och poängsattes enligt PEDro Scale (Physiotherapy Evidence Database, 

PEDro), se bilaga 1. PEDro Scale tar upp två aspekter på studiens kvalitet, intern och extern vali-

ditet samt huruvida studien innehåller tillräcklig statistisk information för att göra den möjlig att 

tolka. Den tar inte hänsyn till storleken av behandlingseffekterna. Skalan består av 11 olika krite-

rier och för varje kriterium studien uppfyller erhåller den en poäng (Physiotherapy evidence data-

base, PEDro, 2006-01-17).  

Samtliga författare och handledaren granskade och poängbedömde, var för sig, en bestämd ar-

tikel för att få ett gemensamt bedömningssätt. Därefter poängsatte alla författarna ännu en 

gemensam artikel för att ytterligare säkerställa bedömningssättet och minimera risken för ensidig 

tolkning. Varje studie delades sedan slumpmässigt ut till två av författarna av vilka de granskades 

och poängbedömdes. Därefter jämfördes resultaten av de två författarnas poängbedömning och 

vid eventuella skillnader diskuterades kriterierna för bedömningen igenom tills ett gemensamt 

beslut kunde tas. Vid behov fick den tredje författaren bidra med sina åsikter. Eftersom författar-

na hade en begränsad erfarenhet av PEDro Scale granskades varje artikel ytterligare en gång för 

att minimera risken för felaktig poängsättning. För att få en överskådlig bild av samtliga studier 

sammanställdes poängen slutligen i en matris, se bilaga 2. Artiklarna delades efter granskningen 

in under tre kategorier: muskelfunktion, balans och bentäthet. Vissa artiklar föll under flera av 

kategorierna. Ytterligare indelning gjordes under varje kategori beroende på hur lång tid interven-

tionen pågick: omedelbara effekter (3-10 min), kort interventionstid (9 dagar-6 veckor) och lång 

interventionstid (11 veckor-12 månader). Poängen enligt PEDro Scale omsattes till SBU:s grade-

ringssystem för studiers bevisvärde (tabell 2) och utifrån bevisvärdena bedömdes behandlingsme-

todens evidensstyrka (tabell 3) för respektive kategori.   
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Tabell 2 Poäng enligt PEDro Scale omsatta till bevisvärde enligt SBU 

PEDro Scale Studiers bevisvärde enligt SBU 
 

8-11 

Högt bevisvärde 
Tillräckligt stor studie, lämplig studietyp, väl genomförd och analyserad. Kan vara en stor, 
randomiserad kontrollerad studie (RCT) när det gäller utvärdering av en behandlingsform. För 
övriga områden: Uppfyller väl på förhand uppställda kriterier. 
 

4-7 

Medelhögt bevisvärde 
Behandlingseffekter: Kan vara stora studier med kontroller från andra geografiska områden, 
matchade grupper eller liknande. För övriga områden: Uppfyller delvis på förhand uppställda 
kriterier. 
 

0-3 

Lågt bevisvärde 
Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex studier med selekterade kontroller (retrospek-
tiv jämförelse mellan patientgrupper som fått respektive inte fått en viss behandling), stora 
bortfall eller andra osäkerheter. För övriga områden: Uppfyller dåligt på förhand uppställda 
kriterier. 

Not. Data i kolumn 2 är från ”Faktaruta 1” av M. Britton, 2005. Evidensgradering. [WWW dokument]. URL 
http://www.sbu.se/www/index.asp 
  
Tabell 3 Gradering av slutsatsernas evidensstyrka  

Evidensstyrka 1 - Starkt vetenskapligt underlag 
 
Minst två oberoende studier med högt bevisvärde eller god systematisk översikt. 
 
Evidensstyrka 2 - Måttligt starkt vetenskapligt underlag 
 
En studie med högt bevisvärde plus minst två studier med medelhögt bevisvärde. 
 
Evidensstyrka 3 - Begränsat vetenskapligt underlag 
 
Minst två studier med medelhögt bevisvärde. 
 
Evidensstyrka 4 – Otillräcklig evidens 
 
Otillräckligt vetenskapligt underlag  
 
Förutsättningen för det angivna är att studierna pekar i samma riktning och att 

inget talar emot slutsatsen. Vid mindre divergenser kan styrkegraden sänkas. 

Not. Från ”Faktaruta 2” av M. Britton, 2005. Evidensgradering. [WWW dokument]. URL http://www.sbu.se/www/index.asp 

 

 

http://www.sbu.se/www/index.asp
http://www.sbu.se/www/index.asp
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4. Resultat  
4.1 Muskelfunktion 
19 av de granskade studierna undersökte effekterna av helkroppsvibrationsträning på muskel-

funktion. För sammanfattning av studierna, se bilaga 3. 

4.1.1 Omedelbara effekter 

I en cross-over studie (Cochrane & Stannard, 2005) som undersökte de akuta effekterna rapporte-

rades att hopphöjden och muskelflexibiliteten ökade i vibrationsgruppen, men var oförändrad för 

de övriga interventionerna. Gripstyrkan var oförändrad för samtliga tre interventioner. I en annan 

cross-over studie av Torvinen et al (2002a) såg man 2 minuter efter träningen en ökning av den 

isometriska benstyrkan hos vibrationsgruppen. Hos kontrollgruppen sågs en försämring redan vid 

2-minuterstestet, men skillnaden mellan grupperna minskade efter 60 minuter. Hos vibrations-

gruppen kunde man se en förbättring av hopphöjden vid 2-minuterstestet, men den försvann helt 

vid 60-minuterstestet. Ingen förändring sågs hos kontrollgruppen. Ingen effekt på gripstyrka ob-

serverades vid 2- eller 60-minuterstestet i någon av grupperna. EMG (elektromyografi) visade en 

ökad muskeltrötthet hos aktiverade muskler. Torvinen et al (2002b) har även gjort en annan 

cross-over studie med liknande studieupplägg. Här kunde man däremot inte visa på några signifi-

kanta förändringar när det gäller maximal isometrisk styrka hos knäextensorerna, vertikala hopp 

eller gripstyrka. EMG visade i enlighet med ovanstående studie på muskeltrötthet, i synnerhet i 

höftregionen.  

 
Tabell 4 Sammanställning av studier med omedelbara effekter på muskelfunktion 

Studie Design FP Intervention KO Resultat P
   VIB Övn.    

Cochrane 
& Stan-
nard 
(2005) 

RCO 
 

18 kvinnliga 
elittränade 
landhock-
eyspelare  
 
(21,8±5,9 år) 

5 min 
 
26 Hz 
 
6 mm 
Ptp 

Ett antal 
obelasta-
de statis-
ka och 
dynamis-
ka ben- 
och arm-
övningar.  

KO utförde 
samma träning 
som VIB men 
utan vibrationer. 
CY cyklade på 
ergometercykel i 
5 min. 

Hopphöjden och muskelflex-
ibiliteten ökade signifikant i 
jämförelse med de andra 
grupperna. Gripstyrkan oför-
ändrad. 
 

5 
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Studie Design FP Intervention KO Resultat P
   VIB Övn.    

Torvinen 
et al 
(2002a) 

RCO 
 

16 unga, friska  
 
8 män 
8 kvinnor  
 
(24-33 år) 

4 min 
 
15-30 Hz 
 
5 Hz 
ökning 
/min 
 
10 mm 
Ptp 

6 lätta 
obelasta-
de statis-
ka och 
dynamis-
ka ben-
övningar. 

Utförde samma 
träning som VIB 
men utan vibra-
tioner. 

Ökning av isometrisk ben-
styrka & hopphöjd hos VIB. 
Skillnaden mellan grupperna 
var signifikant. Effekten 
minskade/försvann efter 60 
min. Ingen effekt på grip-
styrkan. EMG visade minsk-
ning av aktiviteten i nedre 
extremiteten.  

5 

Torvinen 
et al 
(2002b) 

RCO  
 

16 unga, friska  
 
8 män 
8 kvinnor 
 
(18-35 år) 

4 min 
 
25-40 Hz 
 
5 Hz 
ökning 
/min 
 
2 mm 
Ptp 

6 lätta 
obelasta-
de statis-
ka och 
dynamis-
ka ben-
övningar. 

Utförde samma 
träning som VIB 
men utan vibra-
tioner. 

Ingen effekt visades på grip-
styrka, maximal isometrisk 
styrka hos knäextensorer 
eller vertikala hopp. EMG 
visade på muskeltrötthet, i 
synnerhet i höftregionen. 
 

5 

de Ruiter 
et al 
(2003a) 

Okontrolle-
rad 
 

12 otränade 
studenter  
 
7 män 
5 kvinnor 
 
(23,3±4,2 år) 

5 min 
 
30 Hz 
 
8 mm 

Står sta-
tiskt med 
knävinkel 
100°, 
obelastat. 

- Ingen effekt visades på is-
ometrisk kraft, hastigheten 
av kraftutvecklingen och 
styrkan i knäextensorerna. 

1 

Bosco et al 
(2000) 

Okontrolle-
rad 

14 fysiskt 
aktiva unga 
män  
 
(25,1±4,6 år) 

10 min  
 
26 Hz 
 
±4 mm 

Står sta-
tiskt med 
knävinkel 
100°, 
obelastat.  

- Mekanisk kraftutveckling 
hos benextensorerna ökade 
samtidigt som EMG visade 
minskning av aktiviteten. 
Hoppet förbättrades. Resul-
tatet var signifikant. 

1 

Not.  FP=försökspersoner, VIB=applicerad vibration, Övn.=övningar utförda på vibrationsplattan samt eventuell övrig behand-
ling, KO=kontrollgrupp, P=poäng enligt PEDro Scale, RCO=randomiserad cross-over studie, Ptp=peak-to-peak amplitud, 
CY=kontrollgrupp som utövat cykling, EMG=elektromyografi 

4.1.2 Bevisvärde och evidens för omedelbara effekter  

Vid jämförelse mellan studierna såg man att två studier med medelhögt bevisvärde visade positi-

va resultat på muskelfunktion (Torvinen et al, 2002a; Cochrane & Stannard, 2005). I en annan 

studie med medelhögt bevisvärde av Torvinen et al (2002b) redovisade man ingen effekt på mus-

kelfunktion. Det som skiljde studierna åt var att de två förstnämnda använt sig av en högre ampli-

tud under interventionen. Två studier lämnade inget bidrag till analysen på grund av sitt låga be-

visvärde (Bosco et al, 2000; de Ruiter et al, 2003a). 

Den sammantagna evidensen för helkroppsvibrationsträning som behandlingsmetod, för att ge 

omedelbara effekter på muskelfunktionen, hade otillräckligt vetenskapligt underlag varför evi-

densstyrkan bedömdes till 4 enligt SBU:s graderingssystem (tabell 3). Alla studier där hög ampli-
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tud användes redovisade positiva effekter på muskelfunktion och evidensstyrkan bedömdes där-

för till 3.  

4.1.3 Effekter efter kort interventionstid 

Bruyere et al (2005) redovisade i sin studie på försökspersoner från ett äldreboende, att tiden att 

utföra TUG-test (Timed Up and Go-test) minskade hos dem som fick helkroppsvibrationsträning 

och sjukgymnastik (VIB+SG) och ökade hos dem som bara fick sjukgymnastik (SG). Gångfunk-

tionen och balansen förbättrades hos VIB+SG samtidigt som ingen skillnad sågs hos SG. En stu-

die av Salvarani et al (2003), gjord på försökspersoner som genomgått korsbandsplastik, visade 

att knäextensorernas isometriska muskelkraft mätt på tre olika sätt ökade signifikant mer hos vib-

rationsgruppen än hos kontrollgruppen. Cochrane et al (2004) visade i sin studie att 9 dagar av 

helkroppsvibrationsträning inte hade någon påverkan på hopp, snabbhet och vighet/rörlighet. Inte 

heller Delecluse et al (2005) redovisade någon förändring av styrka, hopphöjd eller sprintegen-

skaper i någon av grupperna (vibrationsgruppen eller kontrollgruppen). I en studie av Rønnestad 

(2004) kunde man se en ökning av benstyrkan vid 1RM (Repetition Maximum) efter träningen i 

både vibrationsgruppen och kontrollgruppen. Båda grupperna tränade belastade benböj men en-

dast vibrationsgruppen fick samtidigt vibrationer. Man kunde se en förbättring i hopphöjd hos 

vibrationsgruppen, men skillnad i relativ hopphöjdsökning var inte signifikant mellan grupperna.  
 

Tabell 5 Sammanställning av studier med kort interventionstid på muskelfunktion 

Studie Design FP Intervention KO Resultat P
   VIB Övn.    

Bruyere 
et al 
(2005) 

RCT 
 

42 personer 
från äldrebo-
ende  
 
(81,9±6,9, 63-
98 år) 

6 v. 
 
3 ggr/v 
 
10-26 Hz  
 
3-7 mm 
Ptp 
 
1:a o 3:e 
min 10 Hz, 
3 mm 
 
2:a o 4:e 
min 26 Hz, 
7 mm 

Står sta-
tiskt, 
obelastat.  
 
VIB fick 
även sjuk-
gymnastik. 

KO fick sjuk-
gymnastik. 

Gångfunktionen och balansen 
ökade signifikant i VIB. Sig-
nifikant skillnad också mellan 
grupperna. Tiden att utföra 
TUG-testet minskade signifi-
kant i jämförelse med KO.  

7 
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Studie Design FP Intervention KO Resultat P
   VIB Övn.    

Salvarani 
et al 
(2003) 

RCT 20 personer 
som genom-
gått främre 
korsbands-
plastik. 
 
17 män  
3 kvinnor 
 
(21.6-37.5 år) 

2 v. 
 
5 min/dag i 
10 dgr 
 
30 Hz 
 

Står sta-
tiskt med 
knävinkel 
25°, 
obelastat.  
 
VIB följde 
dessutom 
ett rehabi-
literingsp-
rogram. 

KO utförde 
samma övning 
som VIB fast 
utan vibration + 
rehabiliterings-
program. 

Hos VIB sågs en högre signi-
fikant ökning av styrkan än 
hos KO. 
 

5 

Cochrane 
et al 
(2004) 

RCT 
 

24 friska stu-
denter som 
tränar lag-
sport minst en 
gång/v.  
 
16 män 
8 kvinnor 
 
(23,9±5,9 år) 

9 dgr 
 
(tränade 5 
dgr, vilade 
2 dgr, 
tränade 4 
dgr)  
 
26 Hz 
 
11 mm 
Ptp 

Obelastade 
statiska 
och dyna-
miska 
benöv-
ningar. 

KO utförde 
samma träning 
som VIB fast 
stående på gol-
vet. 

Ingen effekt på hopp, snabb-
het eller vighet/rörlighet. 

5 

Delecluse 
et al 
(2005) 
 

RCT 25 sprintträ-
nade atleter. 
 
18 män 
7 kvinnor 
 
(17-30 år)  

5 v. 
 
3ggr/v 
 
35-40 Hz 
 
1.7-2.5 
mm 
 
v. 1 o 2  
35 Hz,  
1.7 mm 
v. 3 o 4 
35-40 Hz, 
1.7-2.5 
mm 
v. 5 
40 Hz,  
2.5 mm 

Obelastade 
statiska 
och dyna-
miska 
benöv-
ningar.  
 
VIB fort-
satte med 
sin vanliga 
sprintträ-
ning. 

KO fortsatte 
med sin vanliga 
sprintträning.  

Ingen effekt på isometrisk 
och dynamisk knäext + flex-
styrka. Ingen effekt på reak-
tionstid, starthastighet, start-
acceleration, sprinthastighet 
eller hopphöjd. 

6 

Rønnes-
tad (2004) 

RCT 
 

16 styrketrä-
nade män  
 
(21-40 år) 

5 v. 
 
v. 1,3 o 5   
3 ggr/v 
 
v. 2 o 4   
2 ggr/v 
 
40 Hz 

Belastade 
benböj.  
 
 

KO tränade 
belastade ben-
böj utan vibra-
tioner.  

Signifikant ökad styrka i knä-
extensorerna i båda grupper-
na. Tendens till större styrke-
ökning i VIB. Signifikant 
ökning av hopphöjden i VIB. 
Ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna i relativ 
hopphöjdsökning.  
 

5 
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Studie Design FP Intervention KO Resultat P
   VIB Övn.    

Bosco et 
al (1998) 

RCT 14 fysiskt 
aktiva perso-
ner  
 
(19,2-21,5 år) 
 

10 dgr 
 
10 min/dag 
 
26 Hz 
 
10 mm 
 

Står sta-
tiskt med 
knävinkel 
90°, 
obelastat.  

KO utförde 
ingen träning. 

Ingen effekt på hopphöjd vid 
ett hopp, däremot förbättrades 
kraft och höjd av gravita-
tionscentrum signifikant hos 
VIB. Signifikant förbättring 
av den genomsnittliga hopp-
höjden vid upprepad hopp-
ning hos VIB. Ingen ökning 
av den genomsnittliga kraften 
som utvecklades under upp-
repad hoppning. Ingen analys 
mellan grupperna finns. 

4 

de Ruiter 
et al 
(2003a) 

Okontrol-
lad 
 

12 otränade 
studenter  
 
7 män 
5 kvinnor 
 
(23,3±4,2 år) 

2 v. 
 
10 ggr 
 
30 Hz 
 
8 mm 

Står sta-
tiskt med 
knävinkel 
100°, 
obelastat. 

- Ingen effekt visades på is-
ometrisk kraft, hastigheten av 
kraftutvecklingen och styrkan 
i knäextensorerna. 
 

1 

Not. FP=försökspersoner, VIB=applicerad vibration, Övn.=övningar utförda på vibrationsplattan samt eventuell övrig behandling, 
KO=kontrollgrupp, P=poäng enligt PEDro Scale, RCT=randomiserad kontrollerad studie, Ptp=peak-to-peak amplitud, 
TUG=timed up and go-test  

 

4.1.4 Bevisvärde och evidens för kort interventionstid 

I två av studierna var försökspersonerna antingen äldre eller hade nedsatt funktion (Salvarani et 

al, 2003; Bruyere et al, 2005). Dessa visade positiva resultat på muskelfunktionen. De studier 

som inte visade några effekter på muskelfunktion var gjorda på unga, tränade försökspersoner 

(Cochrane et al, 2004; Rønnestad, 2004; Delecluse et al, 2005). Däremot fanns det en studie 

(Bosco et al, 1998) där man såg förbättrad muskelfunktion och den var även utförd på unga, trä-

nade försökspersoner. Man hade dock inte gjort någon mellangruppsanalys och därför tillförde 

den måttlig tyngd till analysen. En studie lämnade inget bidrag till analysen på grund av sitt låga 

bevisvärde (de Ruiter et al, 2003a). 

Sammantaget fick helkroppsvibrationsträning som behandlingsmetod, för att förbättra muskel-

funktionen vid korta interventioner, evidensstyrka 4 eftersom tillräckligt vetenskapligt underlag 

saknades. Såg man däremot enbart till studier med äldre eller funktionsnedsatta försökspersoner 

blev evidensstyrkan 3.  

4.1.5 Effekter efter lång interventionstid 

Delecluse et al (2003) visade att isometrisk och dynamisk knäextensionsstyrka ökade signifikant i 

både vibrations- och styrketräningsgruppen, medan ingen signifikant ökning sågs i placebo- eller 
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kontrollgruppen. Hopphöjden ökade signifikant endast i vibrationsgruppen. Liknande resultat 

uppnåddes i studien av Roelants et al (2004a). Torvinen et al (2003) rapporterade också om en 

ökning av hopphöjden hos vibrationsgruppen. Ingen effekt observerades dock på isometrisk ex-

tensionsstyrka i nedre extremiteten, greppstyrka eller löptestet. Roelants et al (2004b) visade en 

signifikant isometrisk och isokinetiskt styrkeökning hos knäextensorerna samt hopphöjd/-tid hos 

vibrationsgruppen och styrketräningsgruppen. Den största ökningen sågs efter 12 veckors träning. 

Verschueren et al (2004) redovisade också en förbättring av isometrisk och dynamisk styrka hos 

vibrations- och styrketräningsgruppen. När det gällde hopphöjd och isometrisk muskelkraft visa-

de däremot de Ruiter et al (2003b) att denna inte påverkades hos vibrationsgruppen. Russo et al 

(2003) visade en förbättring av muskelstyrkan i nedre extremiteterna hos vibrationsgruppen. En 

obetydlig förändring skedde hos kontrollgruppen. Hastigheten ökade bara i vibrationsgruppen 

och muskelkraften visade inte någon signifikant förändring hos någon av grupperna.   
 

Tabell 6 Sammanställning av studier med lång interventionstid på muskelfunktion 

Studie Design FP Intervention KO Resultat P
   VIB Övn.    

Delecluse 
et al (2003) 

RCT 74 unga vuxna 
otränade 
kvinnor  
 
(21,5±1,9 år) 

12 v 
 
3 ggr/v 
 
35-40 Hz 
 
2,5-5 mm 
Ptp 
 

Obelasta-
de statis-
ka och 
dynamis-
ka ben-
övningar.  

PL genomförde 
statiska och dyna-
miska knäexten-
sionsövningar på en 
vibrationsplatta 
med väldigt små 
vibrationer. ST 
utförde styrketrä-
ning för benen. KO 
utförde ingen trä-
ning alls. 

Isometrisk och dynamisk 
knäextensionsstyrka ökade 
signifikant i både VIB och 
ST, medan ingen signifikant 
ökning sågs i PL och KO. 
Skillnaden mellan VIB/ST 
och PL/KO var signifikant. 
Hopphöjden ökade signifi-
kant endast i VIB. Skillnaden 
var signifikant mellan grup-
perna. Ingen effekt på rörel-
sehastigheten i någon av 
grupperna. 

4

Roelants et 
al (2004a) 

RCT 89 postmeno-
pausala kvin-
nor  
 
(58-74 år) 

24 v 
 
3 ggr/v 
 
35-40 Hz 
 
2,5-5 mm 
 
v. 1-11   
35 Hz, 
2,5mm 
 
v. 12-24  
40 Hz,  
5 mm 
 

Obelasta-
de statis-
ka och 
dynamis-
ka ben-
övningar. 

ST tränade styrke-
träning för benen 
(utan vibrationer). 
KO deltog inte i 
någon form av trä-
ning. 

Knäextensionstyrka och 
hopphöjd/-tid ökade signifi-
kant i VIB och ST-gruppen. 
Det var ingen signifikant 
skillnad i resultatet mellan 
grupperna. Rörelsehastighe-
ten vid lågt motstånd ökade 
signifikant enbart för VIB, 
dock ingen signifikant skill-
nad mellan VIB och ST. Den 
största ökningen av samtliga 
värden sågs efter 12 veckors 
träning. Hos KO sågs ingen 
förbättring. 

3
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Studie Design FP Intervention KO Resultat P
   VIB Övn.    

Torvinen et 
al (2003) 

RCT 56 unga, fris-
ka, ej idrot-
tande personer  
 
21 män 
35 kvinnor 
 
(19-38 år) 

8 mån 
 
3-5 ggr/v 
 
25-45 Hz 
 
2 mm 
 
v. 1o 2   
25-30 Hz 
1,5 mån  
25-35 Hz 
2 mån   
25-40 Hz 
4 mån  
30-45 Hz 

Obelasta-
de statis-
ka och 
dynamis-
ka ben-
övningar. 

KO deltog inte i 
någon form av trä-
ning. 

I VIB sågs en ökning av 
hopphöjden, i KO en minsk-
ning. Skillnaden mellan 
grupperna var signifikant. 
Ingen effekt observerades 
dock på isometrisk exten-
sionsstyrka i nedre extremi-
teten, greppstyrka eller löp-
testet 

7

Roelants et 
al (2004b) 

Icke 
rando-
miserad,  
kontrol-
lerad 
 

48 otränade 
kvinnliga 
studenter  
 
(21,3±2,0 år) 

24 v 
 
3 ggr/v 
 
35-40 Hz 
 
2,5-5 mm 

Obelasta-
de statis-
ka och 
dynamis-
ka ben- 
och arm-
övningar. 

KO deltog inte i 
någon form av trä-
ning. TR utförde 
konditions- och 
styrketräning. 

Hos VIB och TR sågs en 
signifikant styrkeökning hos 
knäextensorerna. Ingen sig-
nifikant skillnad mellan 
grupperna kunde ses. Både 
VIB och TR ökade signifi-
kant jämfört med KO. 

5

Verschue-
ren et al 
(2004) 

RCT 70 postmeno-
pausala kvin-
nor  
 
(58-74 år) 

24 v 
 
3ggr/v 
 
35-40 Hz 
 
1,7-2,5 
mm 

Obelasta-
de statis-
ka och 
dynamis-
ka ben-
övningar. 

ST tränade styrke-
träning för benen 
(utan vibrationer). 
KO deltog inte i 
någon form av trä-
ning. 

VIB och ST förbättrade is-
ometrisk och dynamisk styr-
ka signifikant. Både VIB och 
ST ökade signifikant jämfört 
med KO. Hos KO sågs ingen 
signifikant förändring.  

5

Russo et al 
(2003) 

RCT 33 postmeno-
pausala kvin-
nor  
 
(54,1-68,7 år) 

6 mån 
 
2 ggr/v 
 
12-28 Hz 
 
1 mån  
12-28 Hz 
2-6 mån   
28 Hz 

Står sta-
tiskt med 
lätt böjda 
knän, 
obelastat.  

KO deltog inte i 
någon form av trä-
ning. 

Muskelstyrkan förbättrades 
hos VIB. En obetydlig för-
ändring skedde hos KO. 
Skillnaden mellan grupperna 
var signifikant. 

6

de Ruiter 
et al 
(2003b) 

Icke 
rando-
miserad, 
kontrol-
lerad 

20 unga, fris-
ka, fysiskt 
aktiva män o 
kvinnor  
 
12 män 
8 kvinnor 
 
(19,3-21,2 år) 

11 v 
 
3 ggr/v 
 
30 Hz 
 
8 mm 

Står sta-
tiskt med 
knävinkel 
100°, 
obelastat.  

KO utförde samma 
träning som VIB 
men utan vibratio-
ner. 

Isometrisk muskelkraft, fri-
villiga aktivering eller has-
tigheten av kraftutveckling 
samt maximala hopphöjden 
ökade inte i VIB.  

 

4
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Studie Design FP Intervention KO Resultat P
   VIB Övn.    

Torvinen et 
al (2002c) 

RCT 56 unga, fris-
ka, ej idrot-
tande vuxna  
 
21 män 
35 kvinnor 
 
(19-38 år) 

4 mån 
 
3-5 ggr/v 
 
25-40 Hz 
 
2 mm 
Ptp 
 
v. 2  
25-30 Hz 
1,5 mån  
25-35 Hz 
2 mån   
25-40 Hz 

Obelasta-
de statis-
ka och 
dynamis-
ka ben-
övningar. 

Det framgår inte 
vad KO gjort. 

Hopphöjden ökade hos VIB 
och minskade hos KO. Skill-
naden mellan grupperna var 
signifikant. Benstyrkan öka-
de hos både VIB och KO.  
Skillnaden mellan grupperna 
var inte signifikant. Ingen 
effekt på gripstyrkan, löptes-
tet och balanstestet hos nå-
gon av grupperna. 

5

Not. FP=försökspersoner, VIB=applicerad vibration, Övn.=övningar utförda på vibrationsplattan samt eventuell övrig behandling, 
KO=kontrollgrupp, P=poäng enligt PEDro Scale, RCO=randomiserad cross-over studie, Ptp=peak-to-peak amplitud, 
PL=placebogrupp, ST=styrketräningsgrupp, TR=träningsgrupp som erhållit konditions- och styrketräning. 
 

4.1.6 Bevisvärde och evidens för lång interventionstid 

I tre randomiserade kontrollerade studier (Delecluse et al, 2003; Torvinen et al, 2003; Roelants et 

al, 2004a) kunde ett samband ses mellan otränade försökspersoner som gjorde statiska och dyna-

miska benövningar på vibrationsplattan och ökad hopphöjd. Detta samband styrktes av att den 

icke randomiserade, kontrollerade studien av de Ruiter et al (2003b), som hade med unga, friska 

fysiskt aktiva personer som stod statiskt på vibrationsplattan, inte visade någon effekt på hopp-

höjd. Denna studie hade dessutom ett lågt antal försökspersoner och interventionstiden var korta-

re än i de andra studierna. Otränade försökspersoner som utövade statisk och dynamisk hel-

kroppsvibrationsträning uppnådde positiva effekter på hopphöjd (evidensstyrka 3). 

Ett samband kan ses i studier utförda på unga otränade försökspersoner som utövade statisk 

och dynamisk träning på vibrationsplatta (Delecluse et al, 2003; Torvinen et al, 2003; Roelants et 

al, 2004b). Alla dessa studier gav effekt på muskelfunktion. Otränade försökspersoner som ut-

övade statisk och dynamisk helkroppsvibrationsträning uppnådde positiva effekter på muskel-

funktion (evidensstyrka 3). 

Några studier med postmenopausala kvinnliga försökspersoner visade positiva effekter på 

muskelfunktion (Russo et al, 2003; Roelants et al, 2004a; Verschueren et al, 2004) och detta gav 

sammantaget evidensstyrka 3. 

En studie uteslöts ur analysen eftersom det inte framgick vilken aktivitet kontrollgruppen ut-

förde (Torvinen et al, 2002c). 
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I fyra av studierna jämfördes vibrationsgruppen med en kontrollgrupp som utövade styrketrä-

ning. Vibrationsgruppen utövade enbart vibrationsträning och ändå kunde man i två av studierna 

se samma ökning av muskelstyrkan i de båda grupperna (Roelants et al, 2004b; Verschueren et al, 

2004). Man såg också samma ökning av muskelstyrkan, men även hopphöjden, i de två andra 

studierna (Delecluse et al 2003; Roelants et al, 2004a). Detta gav en antydan om att helkroppsvib-

rationsträning kunde ge jämförbara effekter som vid styrketräning. 

Sammantaget fick helkroppsvibrationsträning som behandlingsmetod evidensstyrkan 3-4 när 

det gällde att förbättra muskelfunktionen i studier med lång interventionstid.  

 
4.2 Balans 
7 av de granskade studierna undersökte effekterna av helkroppsvibrationsträning på balans. För 

sammanfattning av de studierna, se bilaga 3. 

4.2.1 Omedelbara effekter 

Torvinen et al (2002a) visade i sin cross-over studie att man efter 2 minuters helkroppsvibrations-

träning kunde se en förbättring i balansen, men efter 60 minuter var effekten borta. Torvinen et al 

(2002b) visade i en annan studie med samma upplägg att inga statistiskt signifikanta förändringar 

kunde ses vid någon av balansmätningarna. I en studie av van Nes et al (2004) rapporterade efter 

träning en liten men signifikant förbättring av balansen vid stående med slutna ögon. Denna för-

bättring kvarstod efter 45 minuter. Efter träningen kunde en liten men signifikant ökning ses av 

hastigheten vid tyngdöverföringarna, men efter 45 minuter var effekten borta. Andra undersökta 

balansparametrar förblev stabila över mätningstillfällena.  
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Tabell 7 Sammanställning av studier som visar omedelbara effekter på balans 

Studie Design FP Intervention KO Resultat P
   VIB Övn.    

Torvinen 
et al 
(2002a) 

RCO 
 

16 unga friska  
 
8 män 
8 kvinnor  
 
(24-33 år) 

4 min 
 
15-30 Hz 
 
10 mm 
Ptp 
 
5 Hz 
ökning 
/min 
 

6 lätta 
obelasta-
de statiska 
och dy-
namiska 
benöv-
ningar. 

KO utförde 
samma träning 
som VIB men 
utan vibrationer. 

Efter två minuter kunde man 
se en förbättring i balansen 
hos VIB och skillnaden mel-
lan grupperna var signifikant. 
Efter 60 minuter var effekten 
borta och det var då ingen 
signifikant skillnad mellan 
grupperna. Ingen förändring 
kunde observeras i KO. 

5 

Torvinen 
et al 
(2002b) 

RCO  
 

16 unga och 
friska  
 
8 män 
8 kvinnor 
 
(18-35 år) 

4 min 
 
25-40 Hz 
 
2 mm 
Ptp 
 
5 Hz 
ökning 
/min 

6 lätta 
obelasta-
de statiska 
och dy-
namiska 
benöv-
ningar. 

KO utförde sam-
ma träning som 
VIB men utan 
vibrationer. 

Ingen effekt på statisk eller 
dynamisk balans. 
 

5 

van Nes et 
al (2004) 

Icke kon-
trollerad 
 

23 kroniska 
strokepatienter  
 
13 män 
10 kvinnor 
 
(58,1±11,4) 

3 min 
 
30 Hz 
 
3 mm 

Står sta-
tiskt med 
knän, 
höfter och 
fotleder 
lätt böjda, 
obelastat.  

- Liten men signifikant för-
bättring av balansen vid stå-
ende med slutna ögon (kvar-
stod vid fjärde mätningen) 
och hastigheten vid tyngd-
överföringarna (kvarstod inte 
vid fjärde mätningen). De 
andra värdena förblev stabila 
över 4 mätningar. 

 

3 

Not. FP=försökspersoner, VIB=applicerad vibration, Övn.=övningar utförda på vibrationsplattan samt eventuell övrig behandling, 
KO=kontrollgrupp, P=poäng enligt PEDro Scale, RCO=randomiserad cross-over studie, Ptp=peak-to-peak amplitud.  
 

4.2.2 Bevisvärde och evidens för omedelbara effekter 

Vid jämförelse av två studier med medelhögt bevisvärde och liknande studieupplägg sågs varie-

rande resultat på balans (Torvinen et al, 2002a; Torvinen et al, 2002b). Det enda som skiljde dem 

åt var amplituden vid vibrationsträningen.  

Den sammantagna evidensen för helkroppsvibrationsträning som behandlingsmetod för att ge 

omedelbara effekter på balansen, hade otillräckligt vetenskapligt underlag varför evidensstyrkan 

bedömdes till 4 enligt SBU:s graderingssystem. 

4.2.3 Effekter efter kort och lång interventionstid 

Det fanns endast en studie med kort interventionstid som undersökte effekterna på balans varför 

analysen utfördes tillsammans med studier som har lång interventionstid. I en studie av Bruyere 
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et al (2005) kunde man se en ökning av gångfunktionen hos de försökspersoner som fått hel-

kroppsvibrationsträning och sjukgymnastik (VIB+SG) samtidigt som ingen skillnad sågs hos dem 

som enbart fick sjukgymnastik (SG). VIB+SG hade efter interventionen högre poäng på balans-

testet, medan det hos SG kunde ses en minskning i poäng. Tiden att utföra TUG-testet (Timed Up 

and Go-test) minskade hos VIB+SG och ökade hos SG. I en studie av Verschueren et al (2004) 

visade det sig att det posturala svajet vid vanligt stående inte förändrades i någon grupp, däremot 

minskade svajet i vibrationsgruppen då armarna samtidigt rördes.  

 
Tabell 8 Sammanställning av studier med kort och lång interventionstid som visar effekter på balans 

Studie Design FP Intervention KO Resultat P
   VIB Övn.    

Bruyere et 
al 2005) 

RCT 
 

42 personer 
från äldre-
boende  
 
(81,9±6,9, 63-
98 år) 

6 v 
 
3 ggr/v 
10-26 Hz 
 
3-7 mm Ptp 
 
1:a o 3:e min  
10 Hz  
(3 mm) 
 
2:a o 4:e min  
26 Hz 
(7 mm) 
 

Står sta-
tiskt, 
obelastat.   
 
VIB fick 
även sjuk-
gymnastik. 

KO fick 
sjukgymnas-
tik. 

Gångfunktionen och balan-
sen ökade signifikant i VIB. 
Signifikant skillnad också 
mellan grupperna. Tiden att 
utföra TUG-testet minskade 
signifikant i jämförelse med 
KO. 

7 

Verschue-
ren et al 
(2004) 

RCT 70 postmeno-
pausala kvin-
nor  
 
(58-74 år) 

24 v 
 
3 ggr/v 
 
35-40 Hz 
 
1,7-2,5 mm 

Obelastade 
statiska 
och dyna-
miska ben-
övningar. 

ST tränade 
styrketräning 
för benen 
(utan vibra-
tioner). KO 
deltog inte i 
någon form 
av träning. 

Det posturala svajet vid 
vanligt stående förändrades 
inte i någon grupp, däremot 
minskade svajet signifikant 
i VIB då armarna samtidigt 
rördes. 

5 

Torvinen 
et al 
(2003) 

RCT 56 unga, fris-
ka, ej idrot-
tande personer  
 
21 män 
35 kvinnor 
 
(19-38 år) 

8 mån 
 
3-5 ggr/v 
 
25-45 Hz 
 
2 mm 
 
v. 1 o 2   
25-30 Hz 
1,5 mån   
25-35 Hz 
2 mån   
25-40 Hz 
4 mån   
30-45 Hz 

Obelastade 
statiska 
och dyna-
miska ben-
övningar. 

KO deltog 
inte i någon 
form av trä-
ning. 

Ingen effekt på statisk och 
dynamisk balans. 

7 
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Studie Design FP Intervention KO Resultat P
   VIB Övn.    

Torvinen 
et al 
(2002c) 

RCT 56 unga, fris-
ka, ej idrot-
tande vuxna  
 
21 män 
35 kvinnor 
 
(19-38 år) 

4 mån 
 
3-5 ggr/v 
 
25-40 Hz 
 
2 mm 
Ptp  
 
v. 2 
25-30 Hz 
1,5 mån   
25-35 Hz 
2 mån  
25-40 Hz 

Obelastade 
statiska 
och dyna-
miska ben-
övningar. 

Det framgår 
inte vad KO 
gjort. 

Ingen effekt på statisk eller 
dynamisk balans. 
 

5 

Not. FP=försökspersoner, VIB=applicerad vibration, Övn.=övningar utförda på vibrationsplattan samt eventuell övrig behandling, 
KO=kontrollgrupp, P=poäng enligt PEDro Scale, RCT=randomiserad kontrollerad studie, Ptp=peak-to-peak amplitud, 
TUG=timed up and go-test, ST=styrketräningsgrupp.  

4.2.4 Bevisvärde och evidens för kort och lång interventionstid 

Bruyere et al (2005) och Verschueren et al (2004) gjorde studier med äldre försökspersoner som 

visade positiva resultat på balansen. En studie gjordes på unga försökspersoner och i den såg man 

inte någon positiv effekt på balansen (Torvinen et al, 2003). Studien av Torvinen et al (2002c) 

togs inte med i analysen på grund av att det inte framgick vilken aktivitet kontrollgruppen utför-

de.  

Den sammantagna evidensen för helkroppsvibrationsträning som behandlingsmetod för att 

förbättra balans vid korta och långa interventionstider bedömdes till 4, eftersom det fanns otill-

räckligt vetenskapligt underlag. Såg man däremot enbart till studier med äldre försökspersoner 

blev evidensstyrkan en svag 3:a. 

 
4.3 Bentäthet 
Fyra av de granskade studierna undersökte effekterna av helkroppsvibrationsträning på bentäthet. 

För sammanfattning av studierna, se bilaga 3. 

4.3.1 Effekter efter lång interventionstid  

Verschueren et al (2004) visade att BMD (bone mineral density) i höften förbättrades signifikant, 

men bara hos vibrationsgruppen. Markörerna för benomsättning från blodproverna förändrades 

inte i någon av grupperna. I studien av Torvinen et al (2003) kunde man inte heller se några för-

ändringar i blodproverna. Här sågs däremot inga effekter på benmassa och benstruktur. Iwamoto 
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et al (2004) visade hos båda grupperna (AL=fick medicinen alendronat och AL+VIB=alendronat 

samt vibrationsträning) en signifikant ökning av BMD i lumbalen. Även i blod- och urinvärdena 

sågs en signifikant förbättring hos de båda grupperna. Minskningen av den skattade kroniska 

ryggsmärtan var signifikant större hos AL+VIB än hos AL. Ingen signifikant förändring sågs i 

benmätningarna i kontrollgruppen eller vibrationsgruppen i studien av Russo et al (2003). Det 

man dock kunde se var att nedbrytningen av den kortikala bendensiteten hade en tendens att vara 

större hos kontrollgruppen än hos vibrationsgruppen. 

 
Tabell 9 Sammanställning av studier som visar omedelbara effekter på bentäthet 

Studie Design FP Intervention KO Resultat P
   VIB Övn.    

Verschue-
ren et al 
(2004) 

RCT 70 postmeno-
pausala kvin-
nor  
 
(58-74 år) 

24 v 
 
3 ggr/v 
 
35-40 Hz 
 
1,7-2,5 mm 

Obelastade 
statiska 
och dyna-
miska 
benöv-
ningar. 

ST tränade 
styrketräning 
för benen (utan 
vibrationer). 
KO deltog inte i 
någon form av 
träning. 

Enbart hos VIB förbättra-
des BMD i höften signifi-
kant. Skillnaden mellan 
grupperna var signifikant. 
Markörerna för benomsätt-
ning från blodproverna 
förändrades inte i någon av 
grupperna och det var ingen 
signifikant skillnad mellan 
grupperna. 

5 

Iwamoto 
et al 
(2004) 

RCT 50 postmeno-
pausala kvin-
nor med oste-
oporos  
 
(55-88 år) 

12 mån 
 
1 gg/v 
 
20 Hz 
 
0.7-4.2 mm 

Står sta-
tiskt med 
lätt böjda 
knän och 
höfter, 
obelastat. 
 
VIB fick 
läkemedlet 
alendronat. 

KO fick läke-
medlet alendro-
nat.  

Hos båda grupperna sågs en 
signifikant ökning av BMD 
i lumbalen och en förbätt-
ring i blod- och urinvärde-
na. Ingen signifikant skill-
nad mellan grupperna. 
Minskningen av den skatta-
de kroniska ryggsmärtan 
var signifikant större hos 
VIB än hos KO.  

 

6 

Russo et 
al (2003) 

RCT 33 postmeno-
pausala kvin-
nor  
 
(54,1-68,7 år) 

6 mån 
 
2 ggr/v 
 
12-28 Hz 
 
1 mån  
12-28 Hz 
2-6 mån  
28 Hz 

Står sta-
tiskt med 
lätt böjda 
knän, 
obelastat.  

KO deltog inte 
i någon form 
av träning. 

Ingen signifikant förändring 
kunde ses i benmätningarna 
i någon av grupperna. Det 
man kunde se var dock att 
nedbrytningen av den kor-
tikala bendensiteten hade 
en tendens att vara större 
hos KO än hos VIB. 

6 
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Studie Design FP Intervention KO Resultat P
   VIB Övn.    

Torvinen 
et al 
(2003) 

RCT 56 unga, fris-
ka, ej idrot-
tande perso-
ner  
 
21 män 
35 kvinnor 
 
(19-38 år) 

8 mån 
 
3-5 ggr/v 
 
25-45 Hz 
 
2 mm  
 
v. 1 o 2   
25-30 Hz 
1,5 mån  
25-35 Hz 
2 mån   
25-40 Hz 
4 mån   
30-45 Hz 
 

Obelastade 
statiska 
och dyna-
miska 
benöv-
ningar. 

KO deltog inte i 
någon form av 
träning. 

Inga effekter urskiljdes på 
benmassa eller benstruktur. 
Ingen förändring av blod-
proverna som visar markö-
rer för benomsättning. 

7 

Not. FP=försökspersoner, VIB=applicerad vibration, Övn.=övningar utförda på vibrationsplattan samt eventuell övrig behandling, 
KO=kontrollgrupp, P=poäng enligt PEDro Scale, RCT=randomiserad kontrollerad studie, Ptp=peak-to-peak amplitud, 
ST=styrketräningsgrupp, BMD=bone mineral density. 
 

4.3.2 Bevisvärde och evidens för lång interventionstid 

Tre av studierna hade postmenopausala kvinnor som försökspersoner (Russo et al, 2003; Iwamo-

to et al, 2004; Verschueren et al, 2004). Endast den sistnämnda visade positivt resultat på BMD 

(bone mineral density). Det som skiljde denna studie från de övriga är att försökspersonerna ut-

förde statiska och dynamiska benövningar på vibrationsplattan. 

Trots detta blev den sammanvägda evidensstyrkan 4 för helkroppsvibrationsträning som be-

handlingsmetod vid långa interventionsstudier för att förbättra bentäthet. 

 

4.4 Bieffekter av helkroppsvibrationsträning 
I fyra av studierna hade man systematiskt undersökt om försökspersonerna upplevde några bief-

fekter av helkroppsvibrationsträning. Cochrane et al (2004) lät försökspersonerna skatta sitt upp-

levda obehag av helkroppsvibrationsträning, vilket skattades högre i början av träningsperioden 

och sedan avtog när de fick mer träningsvana. Det uppgavs dock inte vilken typ av obehag för-

sökspersonerna upplevde. Tre av studierna (Torvinen et al, 2002c; Delecluse et al, 2003, 2005) 

rapporterade att inga bieffekter uppstod.  

Det fanns 17 studier där man inte systematiskt undersökte om försökspersonerna upplevde 

några bieffekter. Av dessa rapporterade ändå tre studier bieffekter. Roelants et al (2004a) rappor-

terade om hudutslag, ödem och klåda på benen efter första träningstillfället. Symptomen försvann 
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snabbt efter träningen. Bruyere et al (2005) rapporterade att två personer drog sig ur studien på 

grund av övergående pirrningar i benen. I den tredje studien (Russo et al, 2003) rapporterades om 

övergående hudutslag och klåda som dock inte kvarstod efter de tre första träningstillfällena.  

I sex av dessa 17 studier rapporterades att inga bieffekter uppstod (Torvinen et al, 2002a, 

2002b, 2003; Roelants et al, 2004b; van Nes et al, 2004; Verschueren et al, 2004). De resterande 

8 studierna nämnde överhuvudtaget ingenting om bieffekter (Bosco et al, 1998, 2000; de Ruiter 

et al, 2003a, 2003b; Salvarani et al, 2003; Iwamoto et al, 2004; Rønnestad, 2004; Cochrane & 

Stannard, 2005). 
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5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
Den systematiska översikten är en viktig metod inom den evidensbaserade medicinen och kräver 

ett vetenskapligt underlag sammanställt på ett systematiskt sätt. I traditionella översiktsartiklar 

redovisar man sällan hela kunskapsbasen och de innehåller ofta systematiska fel och överskatt-

ningar av behandlingseffekterna (Eliasson, 2000). 

En styrka med metoden i denna översikt är att det systematiska tillvägagångssättet minimerar 

antalet felkällor och att resultatets tillförlitlighet därför kan anses vara hög. Litteratursökningen 

påbörjades i god tid och artikeldatabaserna söktes systematiskt igenom. Varje artikel granskades 

noggrant av två, av varandra oberoende, författare och studiens upplägg poängbedömdes enligt 

en etablerad bedömningsskala, PEDro Scale (se bilaga 1). Ett antal felkällor kan trots detta ha 

uppstått. Exempelvis kan ingen garanti ges för att alla artiklar inom valt ämne påträffats eller att 

poängbedömningen av studierna är helt korrekt. I PEDros egen databas tas inte skalans första kri-

terium med i bedömningen av studiernas bevisvärde. I denna systematiska översikt har dock kri-

teriet inkluderats i bedömningen eftersom vi anser det viktigt att veta vem resultatet är överför-

bart på. Poängen enligt PEDro Scale omsattes av författarna själva till SBU:s gradering av studi-

ers bevisvärde. Omsättningen anser vi vara den mest logiska och rättvisande, men eftersom det är 

vår egen bedömning kan den trots allt diskuteras.  

För att inhämta ett så stort underlag som möjligt till översiktsstudien har inga begränsningar i 

exklusionskriterierna gjorts vad gäller studiernas metodupplägg i fråga om till exempel randomi-

sering, kontrollering, studiestorlek, försökspersonernas ålder, kön och fysiska förutsättningar. 

Trots att studier av lägre kvalitet inkluderats valde vi att göra på detta sätt för att eventuella sam-

band och tendenser i resultaten skulle kunna upptäckas och bli vägledande för utformning av 

framtida studier.  

Svårigheter som uppstod under arbetets gång var bland annat tolkningen av varje kriteriums 

betydelse i PEDro Scale samt om studierna uppfyllde det som krävdes för att få poäng. Det var 

också svårt att analysera och se samband mellan studiernas utfall eftersom studiernas upplägg och 

resultat ofta spretade i olika riktningar. En metaanalys skulle ha varit det optimala för att kunna 

se sambanden mellan de olika variablernas påverkan på resultatet. 
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5.2 Resultatdiskussion 
Översikten av studierna visar att det för närvarande saknas studier av hög kvalitet på området 

helkroppsvibrationsträning. Många av studierna tappar i evidensstyrka eftersom de inte uppfyller 

vissa viktiga kriterier i PEDro Scale. Exempelvis är det ingen av studierna som uppfyller kriteri-

um nummer 3 på PEDro Scale (se bilaga 2). Kriteriet innebär att randomiseringen till de olika 

grupperna ska genomföras dolt. Detta kriterium bör inte vara svårt att uppfylla och vi tycker att 

det är förvånansvärt att ingen lyckas med detta. Två av studierna (Bosco et al, 2000; Verschueren 

et al, 2004) redovisar inte hur många som fullföljde interventionen och tappar därmed en poäng 

(PEDro nr. 8). Många redovisar inte heller hur försökspersonerna väljs ut och därför är det svårt 

att veta vilka personer eller grupper av människor som resultatet blir överförbart på (PEDro nr. 

1). Dessutom är det en studie som inte redovisar vad kontrollgruppen utför för aktivitet (Torvinen 

et al, 2002c) och på grund av detta kan vi inte inkludera artikeln i vår evidensanalys. Nästan ing-

en studie erhåller poäng på de tre kriterier som handlar om blindning (PEDro nr. 5, 6 & 7). En-

dast två studier (Torvinen et al, 2003; Verschueren et al, 2004) får poäng för att personerna som 

mätte utfallsvariablerna var blindade. Vi förstår att det är svårt att blinda försökspersonerna och 

testledarna, däremot tycker vi att man kunde ha varit bättre på att blinda de som mätte utfallsvari-

ablerna. En av studierna har en placebogrupp som utför samma träning som vibrationsgruppen, 

men med mycket små vibrationer (Delecluse et al, 2003). Denna grupp är alltså blindad, men ef-

tersom de andra grupperna (styrketränings- och kontrollgruppen) inte är det erhåller inte studien 

någon poäng för detta kriterium.   

Om studierna hade fått poäng på de kriterier som är lättare att uppfylla hade evidensläget kun-

nat se annorlunda ut. Studien av Bruyere et al (2005) får totalt sju poäng (medelhögt bevisvärde 

enligt SBU) och om de hade uppfyllt kravet på PEDro Scale nummer 3 hade bevisvärdet blivit 

högt. Därmed hade evidensen stigit för helkroppsvibrationträning som behandlingsmetod för att 

förbättra muskelfunktion och balans hos äldre. 

Sammanställningen av resultatet från de olika studierna ger ett något spretande intryck. Ut-

ifrån analysen kan vi trots det se att det finns olika variabler som kan inverka på resultatets utfall. 

Bland annat ser vi ett samband mellan amplitud och omedelbar effekt på muskelfunktion. Detta 

samband stärks av en annan översiktsstudie av Luo et al (2005) där man kommer fram till samma 

sak, det vill säga att en högre amplitud verkar ge omedelbar effekt på muskelfunktion, till skill-
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nad från en lägre amplitud. Trots detta är det osäkert vilken amplitud och frekvens som är den 

mest optimala för att få effekt.  

Även träningsupplägget verkar ha en inverkan på resultatet då utförandet av statiska och dy-

namiska övningar på vibrationsplattan ser ut att samvariera med effekten på muskelfunktion och 

bentäthet vid längre interventionstider.  

Vi har också kunnat se att helkroppsvibrationsträning verkar ge större positiv effekt på balans 

och muskelfunktion hos äldre, otränade eller funktionsnedsatta försökspersoner vid korta och 

långa interventionstider. Studierna pekar också på att helkroppsvibrationsträning ger jämförbara 

effekter som vid styrketräning. Ur ett sjukgymnastiskt perspektiv känns dessa resultat synnerligen 

intressanta. Äldre och funktionsnedsatta kan ha begränsade möjligheter att genomföra konventio-

nell träning eller rehabilitering och helkroppsvibrationsträningen kan därför vara en lämplig trä-

ningsform i dessa fall. I flera av studierna ingår försökspersoner med osteoporos och resultaten 

visade sig vara motstridiga. Fler studier inom detta område behövs innan några slutsatser kan 

dras om huruvida helkroppsvibrationsträning skulle kunna vara effektivt för att förebygga eller 

behandla osteoporos. Översikten av studierna visar att inga bestående bieffekter har uppstått till 

följd av helkroppsvibrationsträningen, vilket tyder på att träningsformen är säker och ofarlig. 

I SBU:s tidskrift Medicinsk vetenskap & praxis säger man i artikeln ”Ger forskningen en vink-

lad bild?” att alla positiva resultat som de granskade studierna har visat inte behöver vara kliniskt 

signifikanta, det vill säga till fördel för patienten, bara för att de är statistiskt signifikanta. Resul-

taten som framkommer måste tolkas mycket försiktigt och kan sällan appliceras på alla patient-

grupper. Däremot skulle man kunna säga att behandlingen är effektiv för en viss patientgrupp och 

i ett visst sammanhang (Harms-Ringdahl, 2006). Vi tycker att studien av Bruyere et al (2005) är 

ett bra exempel på positiva effekter som skulle kunna vara överförbara på den aktuella patient-

gruppen eftersom de rent funktionellt testade muskelfunktion och balans genom standardiserade 

test. 

 

5.3 Betydelsen av översiktsrapportens resultat 
Genom denna översiktsstudie ges en överblick över hur långt forskningen kommit inom området 

och hur evidensläget för helkroppsvibrationsträning ser ut. Den utgör också ett underlag för vida-

re studier inom ämnet. 
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5.4 Konklusion och rekommendationer för framtida forskning 
Generellt sett har studierna i denna översikt måttligt bevisvärde och det vetenskapliga underlaget 

för helkroppsvibrationsträning som behandlingsmetod för att förbättra muskelfunktion, balans 

och bentäthet är sammantaget otillräckligt (evidensgrad 4). Indikationer finns trots allt på att trä-

ningsmetoden kan ge positiva resultat. Ser man enbart till omedelbara effekter på muskelfunktion 

vid hög amplitud anses det vetenskapliga underlaget begränsat (evidensgrad 3). Studierna pekar 

också på att man tydligare ser positiv effekt på muskelfunktion hos vissa kategorier av männi-

skor, till exempel äldre, otränade, postmenopausala och/eller funktionsnedsatta. Evidensgraden 

bedöms därför till 3 för helkroppsvibrationsträning som behandlingsmetod hos dessa kategorier. 

Studierna indikerar också att helkroppsvibrationsträning ger jämförbara effekter som vid styrke-

träning. Effekter på balans ses tydligast hos äldre personer varför evidensstyrkan också här be-

döms vara begränsad (evidensgrad 3). När det gäller effekter på bentätheten finns det endast ett 

fåtal studier med medelhögt bevisvärde och inget samband kan ses mellan de i vibrationsträning-

en ingående variablerna. Endast ett fåtal av studierna har systematiskt undersökt bieffekter av 

vibrationsträning. De bieffekter som totalt sett rapporteras är milda och övergående, vilket kan 

tyda på att träningsformen är säker och ofarlig. Eftersom det vetenskapliga underlaget i nuläget är 

otillräckligt kan helkroppsvibrationsträning inte anses vara en evidensbaserad sjukgymnastisk 

behandlingsmetod. 

Totalt sett saknas studier med högt bevisvärde och därför bör fler strikt randomiserade och 

kontrollerade studier med väl utförd metod genomföras. Tendensen visar att studier med lång in-

terventionstid av helkroppsvibrationsträning, stor studie och otränade, äldre eller funktionsned-

satta försökspersoner verkar ge positiva resultat på muskelfunktion. Fler långsiktiga studier av 

hög kvalitet bör utföras där man också tittar på vilka variabler som samvarierar med resultatet, till 

exempel amplitudens och frekvensens betydelse. Studierna behöver också i större utsträckning 

undersöka bieffekter av behandlingsmetoden. Eftersom det råder en stor brist på väl genomförda 

studier om effekter på balans och bentäthet är våra rekommendationer att fortsatt forskning ska 

bedrivas även inom dessa områden. 
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Bilaga 1  

 

PEDro Scale (last modified March, 1999)  

 

The following table briefly explains why each item has been included in the PEDro scale. Slightly more detail 
on some of these items is provided in the PEDro tutorial. An excellent text for those who want to know more 
about clinical trial design is Pocock SJ (1983). Clinical Trials. A Practical Approach. Chichester: John Wiley. 
(The emphasis in this text is on drug trials, although most principles apply equally well to trials in physio-
therapy).  

1. eligibility criteria were specified. 

 
no/yes 

[Explanation] This criterion influences external validity, but not the internal or statistical validity of 
the trial. It has been included in the PEDro scale so that all items of the Delphi scale are represented 
on the PEDro scale. This item is not used to calculate the PEDro score.  

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects 
were randomly allocated an order in which treatments were received). 

 

no/yes 

[Explanation] Random allocation ensures that (within the constraints provided by chance) treatment 
and control groups are comparable. 

3. allocation was concealed. 

 
no/yes 

[Explanation] "Concealment" refers to whether the person who determined if subjects were eligible 
for inclusion in the trial was aware, at the time he or she made this decision, which group the next 
subject would be allocated to. Potentially, if allocation is not concealed, the decision about whether or 
not to include a person in a trial could be influenced by knowledge of whether the subject was to re-
ceive treatment or not. This could produce systematic biases in otherwise random allocation. There is 
empirical evidence that concealment predicts effect size (concealment is associated with a finding of 
more modest treatment effects; see Schulz et al. (1995), JAMA 273(5): 408-412) 

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic 
indicators. 

 

no/yes 

[Explanation] This criterion may provide an indication of potential bias arising by chance with random 
allocation. Gross discrepancies between groups may be indicative of inadequate randomisation pro-
cedures. 

5. there was blinding of all subjects. 

 
no/yes 



 

[Explanation] Blinding of subjects involves ensuring that subjects were unable to discriminate 
whether they had or had not received the treatment. When subjects have been blinded, the reader 
can be satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment was not due to placebo ef-
fects or Hawthorne effects (an experimental artifact in which subjects responses are distorted by how 
they expect the experimenters want them to respond). 

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy. 

 
no/yes 

[Explanation] Blinding of therapists involves ensuring that therapists were unable to discriminate 
whether individual subjects had or had not received the treatment. When therapists have been 
blinded, the reader can be satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment was not 
due to the therapists' enthusiasm or lack of enthusiasm for the treatment or control conditions. 

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome. 

 
no/yes 

[Explanation] Blinding of assessors involves ensuring that assessors were unable to discriminate 
whether individual subjects had or had not received the treatment. When assessors have been 
blinded, the reader can be satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment was not 
due to the assessors' biases impinging on their measures of outcomes. 

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85% of the subjects 
initially allocated to groups. 

 

no/yes 

[Explanation] It is important that measurement of outcome are made on all subjects who are ran-
domised to groups. Subjects who are not followed up may differ systematically from those who are, 
and this potentially introduces bias. The magnitude of the potential bias increases with the proportion 
of subjects not followed up. 

9. all subjects for whom outcome measures were available received the treatment or control 
condition as allocated or, where this was not the case, data for at least one key outcome was 
analysed by "intention to treat". 

 

no/yes 

[Explanation] Almost inevitably there are protocol violations in clinical trials. Protocol violations may 
involve subjects not receiving treatment as planned, or receiving treatment when they should not 
have. Analysis of data according to how subjects were treated (instead of according to how subjects 
should have been treated) may produce biases. It is probably important that, when the data are ana-
lysed, analysis is done as if each subject received the treatment or control condition as planned. This 
is usually referred to as "analysis by intention to treat". For a recent discussion of analysis by inten-
tion to treat see Hollis S, Campbell F (1999) BMJ 319: 670-4. 

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one key 
outcome. 

 

no/yes 

[Explanation] In clinical trials, statistical tests are performed to determine if the difference between 
groups is greater than can plausibly be attributed to chance. 

11. the study provides both point measures and measures of variability for at least one key 
outcome. 

 

no/yes 



 

[Explanation] Clinical trials potentially provide relatively unbiased estimates of the size of treatment 
effects. The best estimate (point estimate) of the treatment effect is the difference between (or ratio 
of) the outcomes of treatment and control groups. A measure of the degree of uncertainty associated 
with this estimate can only be calculated if the study provides measures of variability. 

 
All Criteria Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If on a literal 

reading of the trial report it is possible that a criterion was not satisfied, a 
point should not be awarded for that criterion. 

Criterion 1  
 
This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a 
list of criteria used to determine who was eligible to participate in the study. 

Criterion 2 
 
A study is considered to have used random allocation if the report states that 
allocation was random. The precise method of randomisation need not be 
specified. Procedures such as coin-tossing and dice-rolling should be consid-
ered random. Quasi-randomised allocation procedures such as allocation by 
hospital record number or birth date, or alternation, do not satisfy this crite-
rion. 

Criterion 3 
 
Concealed allocation means that the person who determined if a subject was 
eligible for inclusion in the trial was unaware, when this decision was made, of
which group the subject would be allocated to. A point is awarded for this cri-
teria, even if it is not stated that allocation was concealed, when the report 
states that allocation was by sealed opaque envelopes or that allocation in-
volved contacting the holder of the allocation schedule who was "off-site". 

Criterion 4 
 
At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must de-
scribe at least one measure of the severity of the condition being treated and 
at least one (different) key outcome measure at baseline. The rater must be 
satisfied that the groups’ outcomes would not be expected to differ, on the 
basis of baseline differences in prognostic variables alone, by a clinically sig-
nificant amount. This criterion is satisfied even if only baseline data of study 
completers are presented. 

Criterion 4, 7-11 
 

Key outcomes are those outcomes which provide the primary measure of the 
effectiveness (or lack of effectiveness) of the therapy. In most studies, more 
than one variable is used as an outcome measure. 

Criterion 5-7 Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not 
know which group the subject had been allocated to. In addition, subjects and 
therapists are only considered to be "blind" if it could be expected that they 
would have been unable to distinguish between the treatments applied to dif-
ferent groups. In trials in which key outcomes are self-reported (eg, visual 
analogue scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the sub-
ject was blind. 

 

Criterion 8 This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the number of 
subjects initially allocated to groups and the number of subjects from whom 
key outcome measures were obtained. In trials in which outcomes are meas-
ured at several points in time, a key outcome must have been measured in 
more than 85% of subjects at one of those points in time. 

 



 

Criterion 9 An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive 
treatment (or the control condition) as allocated, and where measures of out-
comes were available, the analysis was performed as if subjects received the 
treatment (or control condition) they were allocated to. This criterion is satis-
fied, even if there is no mention of analysis by intention to treat, if the report 
explicitly states that all subjects received treatment or control conditions as 
allocated. 

 

Criterion 10 A between-group statistical comparison involves statistical comparison of one 
group with another. Depending on the design of the study, this may involve 
comparison of two or more treatments, or comparison of treatment with a 
control condition. The analysis may be a simple comparison of outcomes 
measured after the treatment was administered, or a comparison of the 
change in one group with the change in another (when a factorial analysis of 
variance has been used to analyse the data, the latter is often reported as a 
group x time interaction). The comparison may be in the form of hypothesis 
testing (which provides a "p" value, describing the probability that the groups 
differed only by chance) or in the form of an estimate (for example, the mean 
or median difference, or a difference in proportions, or number needed to 
treat, or a relative risk or hazard ratio) and its confidence interval. 

 

Criterion 11 A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The treat-
ment effect may be described as a difference in group outcomes, or as the 
outcome in (each of) all groups. Measures of variability include standard de-
viations, standard errors, confidence intervals, interquartile ranges (or other 
quantile ranges), and ranges. Point measures and/or measures of variability 
may be provided graphically (for example, SDs may be given as error bars in 
a Figure) as long as it is clear what is being graphed (for example, as long as 
it is clear whether error bars represent SDs or SEs). Where outcomes are 
categorical, this criterion is considered to have been met if the number of 
subjects in each category is given for each group.  

 
 
(Physiotherapy evidence database, PEDro, 2005-09-26) 

 

 



 

Bilaga 2 PEDro matris                

                    

Författare Effekt P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 TOT B frågat B rapport Antal fp    
Bosco et al (1998) M 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 Nej Nej 14    
Bosco et al (2000) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Nej Nej 14    
Bruyere et al (2005) BA, M 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7 Nej Ja+ 42    
Cochrane et al (2004) M 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 Ja Ja+ 24    
Cochrane & Stannard (2005) M 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 Nej Nej 18    
Delecluse et al (2003) M 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 Ja Ja- 74    
Delecluse et al (2005) M 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 6 Ja Ja - 20    
de Ruiter et al (2003a) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Nej Nej 12    
de Ruiter et al (2003b) M 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4 Nej Nej 20    
Iwamoto et al (2004) B 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 6 Nej Nej 50    
Roelants et al (2004a) M 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 Nej Ja+ 89    
Roelants et al (2004b) M 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 Nej Ja - 48    
Russo et al (2003) M, B 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 6 Nej Ja+ 33    
Rønnestad (2004) M 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 Nej Nej 14    
Salvarani et al (2002) M 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 Nej Nej 20    
Torvinen et al (2002a) M, BA 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 Nej Ja - 16    
Torvinen et al (2002b) M, BA 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 Nej Ja - 16    
Torvinen et al (2002c) BA, M 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 Ja Ja- 56    
Torvinen et al (2003) M,B,BA 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Nej Ja- 56    
van Nes et al (2004) BA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 Nej Ja- 23    
Verschueren et al (2004) M,B,BA 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5 Nej Ja- 70    

Summa:  1  7 16 0 15 0 0 2 15 4 17 21        
Summa:  0  14 5 21 6 21 21 19 6 17 4 0        

              B frågat = systematiskt undersökt bieffekter  
 Effekt M = effekter på muskelfunktion      B rapport = rapporterat bieffekter   
 Effekt BA = effekter på balans       Antal fp = antal försökspersoner som ingick i studien   
 Effekt B = effekter på bentäthet       Ja- = rapporterat att inga bieffekter uppstod    

 P1-P11 = poäng enlig Pedroskalan       Ja+ = rapporterat bieffekter 



 

Bilaga 3 

 

Sammanfattningar av granskade studier 

 

Muskelfunktion 

19 av de granskade studierna undersökte effekterna av helkroppsvibrationsträning på muskel-

funktion. Här följer sammanfattningar av dessa studier där enbart de för kategorin relevanta upp-

gifterna tas upp.  

 

Bosco, C., Cardinale, M., Tsarpela, O., Colli, R., Tihanyi, J., von Duvillard, S.P., & Viru, A. 

(1998). The influence of whole body vibration on jumping performance  

14 fysiskt aktiva personer randomiserades till två grupper; helkroppsvibrationstränings- och kon-

trollgrupp. Vibrationsgruppen genomförde 5 set om maximalt 2 minuter vardera på en vibra-

tionsplatta. Träningslängden var 10 dagar. Varje set innehöll olika ställningar och övningar för 

nedre extremiteten. Frekvensen var 26 Hz och amplituden 10 mm. Kontrollgruppen genomförde 

ingen träning utan ombads att inte förändra sin nuvarande grad av fysiska aktivitet. Före och efter 

träningsperioden mättes hopphöjden på ett hopp (CMJ) och flygtiden, kontakttiden med marken 

och höjden vid 5 sekunders oavbrutet hoppande (CJ). Hopphöjden vid CMJ förblev oförändrad 

efter helkroppsvibrationsträningen i båda grupperna. Däremot förbättrades den maximala kraften 

och höjden av gravitationscentrum signifikant i vibrationsgruppen. Den genomsnittliga hopphöj-

den vid CJ förbättrades också signifikant i vibrationsgruppen. Däremot ökade inte den genom-

snittliga kraften som utvecklades under CJ. Inga förändringar sågs i kontrollgruppen. Studien vi-

sade att 10 dagars helkroppsvibrationsträning ökade den mekaniska kraften vid CMJ samt den 

genomsnittliga hopphöjden vid CJ.  



 

Bosco, C., Iacovelli, M., Tsarpela, O., Cardinale, M., Bonifazi, M., Tihanyi, J., Viru, M., De Lo-

renzo, A., & Viru, A. (2000). Hormonal responses to whole-body vibration in men 

14 unga män deltog i studien. De var fysiskt aktiva och tränade lagsporter 3 gånger i veckan. De 

deltog i helkroppsvibrationsträning 10 gånger á 60 sekunder med 60 sekunders vila mellan varje 

behandling. Efter 5 omgångar fick de vila 6 minuter innan de sista 5 omgångarna fullföljdes. För-

sökspersonerna stod med tårna på plattformen och med en knävinkel på 100o. Frekvensen var 26 

Hz och amplituden 4 mm vilket gav en acceleration på 17g. Mätningarna som gjordes var jämfo-

tahopp (flygtid och kontakttid registrerades) och dynamisk benpress med 160 % av försöksperso-

nernas kroppsmassa som belastning. Mätningarna gjordes före och direkt efter vibrationsträning-

en. EMG mättes på m. vastus lateralis och m. rectus femoris samtidigt som benpressmätningen 

gjordes. En ökning av mekanisk kraftutveckling hos benextensorerna sågs samtidigt som EMG-

aktiviteten reducerades. Hopphöjden förbättrades också. Resultatet var signifikant. Slutsatsen 

som drogs var att helkroppsvibrationsträningen förbättrade den neuromuskulära funktionen. 

 

Bruyere, O., Wuidart, M-A, Di Palma, E., Gourlay, M., Ethgen, O., Richy, F., & Reginster, J-Y. 

(2005). Controlled whole body vibration to decrease fall risk and improve health-related quality 

of life of nursing home residents 

42 personer från ett äldreboende deltog frivilligt i studien som pågick i 6 veckor. De randomise-

rades i två grupper där den ena fick helkroppsvibrationsträning och sjukgymnastik (VIB+SG) och 

den andra fick enbart sjukgymnastik (SG). VIB+SG tränade 3 gånger i veckan på vibrationsplat-

tan under totalt 4 minuter per gång. Frekvensen varierade från 10 Hz (amplitud 3 mm) till 26 Hz 

(amplitud 7 mm). Sjukgymnastikprogrammet bestod av gång-, balans-, förflyttnings- och styrke-

träning och utfördes tre gånger i veckan. Före och efter träningsperioden mättes gång och balans 

genom ett Tinetti-test. Funktionell rörlighet mättes med hjälp av ett TUG-test (Timed Up & Go-

test). Gångfunktionen ökade signifikant hos VIB+SG samtidigt som ingen skillnad sågs hos SG. 

Skillnaden mellan grupperna var signifikant. VIB+SG hade efter interventionen signifikant högre 

poäng på balanstestet, medan det hos SG kunde ses en minskning. Skillnaderna mellan grupperna 

var signifikant. Tiden att utföra TUG-testet minskade hos VIB+SG och ökade hos SG. Skillnaden 

mellan grupperna var signifikant. Slutsatsen är att HKV kan förbättra gång, balans och funktio-

nell rörlighet hos äldre personer och därigenom minska fallrisken för dessa. 



 

Cochrane, D.J., Legg, S.J., & Hooker, M.J. (2004). The short-term effect of whole-body vibration 

training on vertikal jump, sprint, and agility performance 

24 friska studenter randomiserades in i en helkroppsvibrationstränings- och en kontrollgrupp. 

Båda grupperna tränade i 9 dagar i 10-minuterspass. Vibrationsgruppen utförde 5 olika benöv-

ningar på vibrationsplattan (26 Hz, 11 mm). Kontrollgruppen utförde samma övningar som vibra-

tionsgruppen, men de stod på golvet vid sidan av vibrationsplattan. Före indelningen och efter 

interventionen utfördes hopp- och sprinttester samt ett test för vighet och rörlighet. Resultatet vi-

sade att 9 dagar av helkroppsvibrationsträning inte hade någon påverkan på hopp, snabbhet och 

vighet/rörlighet. Slutsatsen var att kort tids helkroppsvibrationsträning inte ökade prestationen 

hos icke elitidrottstränade män.  

 

Cochrane, D.J., & Stannard, S.R. (2005). Acute whole body vibration training increases vertical 

jump and flexibility performance in elite female field hockey players 

18 kvinnliga landhockeyspelare deltog i studien. De helkroppsvibrationstränade, utövade kon-

trollbehandling samt cyklade i en randomiserad ordning. Varje intervention varade i 5 minuter 

och före och efter varje intervention testades hopphöjd, isometrisk gripstyrka och sitt- och sträck-

flexibilitet. Under vibrationsträningen utfördes ett antal olika benövningar och frekvensen var 26 

Hz, peak-to-peak-amplituden var 6 mm. Kontrollinterventionen innebar att samma övningar ut-

fördes på vibrationsplattan men utan frekvens och amplitud. Cyklingen innebar att försöksperso-

nerna cyklade på en ergometercykel i 50 RPM med 50 watt i 5 minuter. Hopphöjden och flexibi-

liteten ökade i vibrationsgruppen, men var oförändrad för de övriga interventionerna. Skillnaden 

var signifikant. Gripstyrkan var oförändrad för samtliga tre interventioner. Studien visade att 

kortvarig helkroppsvibrationsträning förbättrade hopphöjd och flexibilitet hos kvinnliga land-

hockeyspelare. Samtidigt förbättrades inte muskelgrupper som blivit mindre exponerade för vib-

rationerna.  

 

Delecluse, C., Roelants, M., Diels, R., Koninckx, E., & Verschueren, S. (2005). Effects of Whole 

Body Vibration Training on Muscle Strength and Sprint Performance in Sprint-Trained Athletes 

25 sprinttränade idrottsmän deltog i studien. De randomiserades till en helkroppsvibrationsträ-

nings- eller en kontrollgrupp. Under 5 veckor fullföljde alla sin vanliga träning. Vibrationsgrup-

pen tränade utöver detta helkroppsvibrationsträning 3 gånger i veckan. Programmet bestod av 



 

icke belastade statiska och dynamiska benövningar på en vibrationsplattform med en frekvens 

mellan 35-40 Hz och amplitud mellan 1,7-2,5 mm. Isometrisk och dynamisk benstyrka mättes 

samt vertikala hopp utfördes och mättes med hjälp av en kontaktmatta. Man mätte även kraftut-

veckling vid start och hastigheten vid sprint på olika distanser. Alla mätningar gjordes före och 

efter träningsperioden. Isometrisk och dynamisk knäextensions- och knäflexionsstyrka förblev 

oförändrade i båda grupperna. Reaktionstid, starthastighet, startacceleration, sprinthastighet eller 

hopphöjd förändrades inte heller. Slutsatsen blev att 5 veckors helkroppsvibrationsträning utöver 

den konventionella träningen inte hade någon effekt på hastighet och styrka hos sprinttränade id-

rottsmän. 

 

Delecluse, C., Roelants, M., & Verschueren, S. (2003). Strength increase after whole-body vibra-

tion compared with resistance training  

74 unga vuxna otränade kvinnor randomiserades in i 4 grupper: helkroppsvibrationstränings-, 

styrketränings-, placebo- och kontrollgrupp. De tränade 3 gånger per vecka i 12 veckor. Träning-

ens intensitet och volym ökades successivt. Vibrations- och placebogruppen genomförde statiska 

och dynamiska knäextensionsövningar på en vibrationsplatta. Vibrationsgruppen tränade med en 

frekvens på mellan 35-40 Hz och amplitud mellan 2,5-5 mm och utsattes för 2,28-5,09g. Place-

bogruppen utsattes för 0,4g vilket är så litet att det inte visade någon effekt på muskelaktiviteten. 

Styrketräningsgruppen utförde ett träningsprogram för knäextensorerna på en benpress- och ben-

extensionsapparat och motståndet ökade från 20 RM till 10 RM. Kontrollgruppen utförde ingen 

träning alls. Före och efter (minst 72 timmar efter sista träningstillfället) träningsperioden mättes 

isometrisk, dynamisk och ballistisk knäextensionstyrka med hjälp av en motordriven dynamome-

ter. Explosiv styrka mättes genom jämfotahopp. Isometrisk och dynamisk knäextensionsstyrka 

ökad signifikant i både vibrations- och styrketräningsgruppen, medan ingen signifikant ökning 

sågs i placebo- eller kontrollgruppen. Hopphöjden ökade signifikant endast i vibrationsgruppen. 

Skillnaden var signifikant mellan grupperna. Ingen effekt uppmättes i någon av träningsgrupper-

na när det gällde rörelsehastigheten. Slutsatsen var att helkroppsvibrationsträning hade potentia-

len att öka styrkan i knäextensorerna hos tidigare otränade kvinnor i samma utsträckning som 

styrketräning. Ingen placeboeffekt uppvisades. 



 

de Ruiter, C.J., van der Linden, R.M., van der Zijden, M.J.A., Hollander, A.P., & de Haan, A. 

(2003a). Short-term effects of whole body vibration on maximal voluntary isometric knee exten-

sor force and rate of force rise 

12 otränade studenter utförde en omgång helkroppsvibrationsträning 1 minut 5 gånger (frekvens 

30 Hz, amplitud 8 mm). På vibrationsplattan stod de med en knävinkel på 110°. Två gånger innan 

samt 90 sekunder, 30 minuter, 60 minuter och 180 minuter efter träningstillfället mättes det max-

imala av: isometriska kraften, hastighet av kraftutveckling (stimulerad och frivillig) och styrka i 

knäextensorerna. Av försökspersonerna utförde 10 stycken ytterligare 5 vibrationsträningstillfäl-

len under de kommande 2 veckorna. Efter detta mättes utfallsvariablerna igen. Efter 90 sekunders 

vibrationsträning var den maximala isometriska kraften nedsatt till 93 % av utgångsvärdet. Efter 

180 minuter hade detta återställts. Den maximala hastigheten av kraftutveckling, varken stimule-

rad eller frivillig, påverkades inte signifikant av vibrationsträningen. Det fanns aldrig en tendens 

att någon av variablerna under uppföljningsmätningarna skulle stiga över utgångsvärdena. För de 

10 som tränade ytterligare under 5 tillfällen ökade varken den maximala isometriska kraften eller 

den frivilliga maximala hastigheten av kraftutveckling jämfört med utgångsvärdena. Helkropps-

vibrationsträning kunde inte på kort sikt förbättra varken den maximala isometriska knäexten-

sionskraften eller den maximala hastigheten av kraftutveckling hos friska, otränade studenter.  

 

de Ruiter, C.J., van Raak, S.M., Schilperoort, J.V., Hollander, A.P., & de Haan, A. (2003b). The 

effects of 11 weeks whole body vibration training on jump height, contractile properties and acti-

vation of human knee extensors 

20 unga, friska män och kvinnor deltog i studien som varade i 11 veckor. 10 personer medverka-

de i helkroppsvibrationsträningsgruppen som tränade 3 gånger i veckan stående på en vibrations-

platta (frekvens 30 Hz, 8 mm amplitud) med knäna böjda i 110°. Varje träningstillfälle bestod av 

1 minuts vibration 5 gånger med 1 minuts vila emellan. De 10 personerna i kontrollgruppen följ-

de samma träningsprogram, dock utan vibration. Träningsvolym ökades stegvis under testperio-

den. Under vecka 5, 6 och 13 utfördes ingen träning. Före, under och efter träningsperioden (to-

talt fem tillfällen) mättes maximal hopphöjd och knäextensorernas kontraktionsförmåga. Quadri-

ceps isometriska muskelkraft, frivilliga aktivering eller hastigheten av kraftutveckling ökade inte 

i vibrationsgruppen. Hastigheten av kraftutveckling under elektrisk stimulering ökade i vibra-

tionsgruppen och skillnaden mellan grupperna var signifikant. Den maximala hopphöjden påver



 

kades inte i vibrationsgruppen. 11 veckors helkroppsvibrationsträning verkade inte vara en effek-

tiv metod för att förbättra maximal muskelkraft, hastighet av kraftutveckling eller hopphöjd hos 

unga, friska personer.  

 

Roelants, M., Delecluse, C., Goris, M., & Verschueren, S. (2004b). Effects of 24 Weeks of Whole 

Body Vibration Training on Body Composition and Muscle Strength in Untrained Females 

48 otränade kvinnliga studenter deltog i studien. 18 stycken delades in i helkroppsvibrationsträ-

ningsgruppen, 18 stycken i träningsgruppen och 12 stycken i kontrollgruppen. Vibrationsgruppen 

utförde statiska och dynamiska ben- och armövningar på en vibrerande plattform. Accelerationen 

varierade mellan 2.28g och 5.09g (2.5-5.0 mm och 35-40 Hz). Varje träningstillfälle varade mel-

lan 20-30 minuter och träningens intensitet och volym ökades successivt. Styrketräningsgruppen 

utförde konditions- och styrketräning för hela kroppen under 45-75 minuter per tillfälle. Även här 

ökades träningsintensiteten. Studien pågick i 24 veckor och de tränade 3 gånger i veckan. Kon-

trollgruppen deltog inte i någon träning. Före och efter träningsperioden mättes knäextensorernas 

isometriska och isokinetiska styrka. Hos vibrations- och träningsgruppen sågs en signifikant styr-

keökning hos knäextensorerna. Skillnaden mellan grupperna var inte signifikant. Både vibrations- 

och styrketräningsgruppen ökade signifikant jämfört med kontrollgruppen. Slutsatsen som drogs 

var att vibrationsträning medförde en ökning av styrkan hos knäextensorerna jämförbart med vad 

som sågs efter ett träningsprogram bestående av konditions- och styrketräning hos otränade kvin-

nor. 

 

Roelants, M., Delecluse, C., Verschueren, S.M. (2004a). Whole-Body-Vibration Training In-

creases Knee-Extension Strength and Speed of Movement in Older Women 

89 postmenopausala kvinnor deltog i studien. De randomiserades in i en helkroppsvibrationsträ-

nings-, en styrketränings- och en kontrollgrupp. Grupperna tränade 3 gånger i veckan i 24 veckor. 

Vibrationsgruppen utförde statiska och dynamiska knäextensionsövningar på vibrationsplattan 

(35-40 Hz, 2,5-5,0 mm). Styrketräningsgruppen utförde också knäextensionsövningar (8-20 RM), 

dock ej på vibrationsplatta. Kontrollgruppen deltog inte i någon form av träning. Mätning av ef-

fekterna gjordes 3 gånger (innan träningsperioden, efter 12 veckor samt efter avslutad träningspe-

riod). Rörelsehastighet, isometrisk och dynamisk styrka för knäextensorerna samt hopphöjd/-tid 

mättes. Isometrisk och dynamisk knäextensionstyrka samt hopphöjd/-tid ökade signifikant i vib



 

rations- och kontrollgruppen. Det var ingen signifikant skillnad i resultatet mellan grupperna. Rö-

relsehastigheten ökade signifikant vid lågt motstånd (1 % och 20 % av maximala isometriska 

styrkan) enbart för vibrationsgruppen. Det var ingen signifikant skillnad mellan vibrations- och 

styrketräningsgruppen. Den största ökningen av knäextensionstyrka, rörelsehastighet och hopp-

höjd/-tid sågs efter 12 veckors träning. Som slutsats kunde sägas att helkroppsvibrationsträning 

var en passande träningsmetod för äldre kvinnor och var lika effektiv som styrketräning för att 

förbättra knäextensionsstyrka, rörelsehastighet och hopphöjd/-tid.  

 

Russo, C.R., Lauretani, F., Bandinelli, S., Bartali, B., Cavazzini, C., Guralnik, J.M., Ferrucci, L. 

(2003). High-frequency vibration training increases muscle power in postmenopausal women  

33 postmenopausala kvinnor ingick i studien. De randomiserades in i en helkroppsvibrationsträ-

nings- eller en kontrollgrupp. Båda grupperna gjorde tester i början av studien. Dessa bestod av 

hopptest för att mäta muskelstyrka och -kraft samt hastighet. Vibrationsgruppen utförde ett kort 

träningspass 2 gånger i veckan i 6 månader på en vibrationsplatta. Från början stod deltagarna 

med lätt böjda knän och vibrerade i 3 gånger 1-minuterspass med 1 minuts vila mellan passen. 

Den första månaden ökades frekvensen progressivt från 12 till 28 Hz med en varierande accelera-

tion på 0,1-10g. De 5 resterande månaderna var frekvensen 28 Hz och träningsomgången hade 

förlängts från 1-minuterspass till 2 minuter. 34 av 44 träningspass utförde vibrationsgruppen i 

genomsnitt. Muskelstyrkan förbättrades hos vibrationsgruppen. En obetydlig förändring skedde 

hos kontrollgruppen. Skillnaden mellan grupperna var signifikant. Hastigheten ökade bara i vib-

rationsgruppen. Muskelkraften visade inte på signifikant förändring hos någon av grupperna. 

Slutsatsen blev att muskelsammandragningar tillsammans med vibrationsträning i 6 månader för-

bättrade muskelstyrkan hos postmenopausala kvinnor. 

 

Rønnestad, B.R. (2004). Comparing the performance-enhancing effects of squats on a vibration 

platform with conventional squats in recreationally resistance-trained men  

16 styrketränade män deltog i en 5 veckors studie. De randomiserades i en helkroppsvibrations-

tränings- och en kontrollgrupp (KO). Båda grupperna tränade benböj i en Smithmaskin och trä-

ningens intensitet och volym ökades successivt. Vibrationsgruppen utförde träningen på en vibre-

rande plattform med frekvensen 40 Hz. Tester gjordes i början och i slutet av studien och bestod 

av en maximal repetition (1 RM) av benböj och ett maximalt jämfotahopp. Träningsperioden be



 

stod av 2-3 pass i veckan. Efter träningen ökade 1 RM signifikant i båda grupperna. Hos vibra-

tionsgruppen visades en tendens till större styrkeökning jämfört med kontrollgruppen. Efter trä-

ningsperioden visades en signifikant förbättring i hopptestet hos vibrationsgruppen, men ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna i relativ hopphöjdsökning. Slutsatsen var att studien visade 

en tendens att utförandet av benböj på en vibrationsplatta förbättrade maximal styrka och explo-

siv kraft i jämförelse med benböj utan vibration hos styrketränande män.  

 

Salvarani, A., Agosti, M., Zanré, A., Ampollini, A., Montagna, L., & Franceschini, M. (2003). 

Mechanical vibration in the rehabilitation of patients with reconstructed anterior cruciate liga-

ment 

20 personer som alla hade genomgått en främre korsbandsplastik inkluderades i studien och ran-

domiserades in i 2 grupper, 10 personer i en behandlingsgrupp som fick helkroppsvibration samt 

konventionell behandling och 10 personer i en kontrollgrupp. Vibrationsgruppen tränade en gång 

om dagen, 5 gånger 1 minut (frekvens 30 Hz) under totalt 2 veckor. På vibrationsplattan stod de 

med knäna lätt böjda, max 25°. Kontrollgruppen erhöll konventionell behandling samt isometrisk 

träning för knäextensorerna på samma sätt som vibrationsgruppen, men utan vibration. Före, di-

rekt efter och 2 veckor efter träningsperioden mättes knäextensorernas isometriska muskelkraft 

på tre olika sätt. Hos vibrationsgruppen sågs en högre signifikant ökning av styrkan än hos kon-

trollgruppen på samtliga tre variabler. Slutsatsen som drogs var att helkroppsvibrationsträning, 

med sin lättillgänglighet, kunde vara användbart vid rehabiliteringen av patienter som genomgått 

en främre korsbandsplastik. 

 

Torvinen, S., Kannus, P., Sievänen, H., Järvinen, T.A.H., Pasanen, M., Kontulainen, S., Järvinen, 

T.L.N., Järvinen, M., Oja, P., & Vuori, I. (2002a). Effect of vibration exposure on muscular per-

formance and body balance. Randomized cross-over study  

16 kvinnor och män (24-33 år) genomgick frivilligt både 4-minuters helkroppsvibrationsträning 

och simulerad träning olika dagar i en randomiserad ordning. 6 tester (balans, gripstyrka, isomet-

risk benstyrka, gång, vertikalt hopp och löptest) utfördes 10 minuter före samt 2 och 60 minuter 

efter träningen. Elektromyografi (EMG) användes för att mäta effekten på m. soleus, m. gastroc-

nemius och m. vastus lateralis. Både vibrationsträningen och den simulerade träningen utfördes 

ståendes på en vibrationsplatta, med eller utan vibration. Deltagarna utförde under 4 gånger 60 



 

sekunder ett träningsprogram som bestod av 6 lätta benövningar. Frekvensen var 15 Hz-30 Hz, 

amplituden 10 mm och gav en accelerationen på 3,5g-14g. 2 minuter efter träningen visades en 

ökning av den isometriska benstyrkan hos vibrationsgruppen. Hos den simulerade träningsgrup-

pen sågs försämring redan vid 2-minuterstestet. Skillnaden mellan grupperna minskade efter 60 

minuter. Vid hopptestet kunde man se en förbättring hos vibrationsgruppen men som försvann 

helt vi 60-minuterstestet. Ingen förändring sågs hos den simulerade träningsgruppen. Skillnader-

na man såg vid 2-minuterstesterna var signifikanta mellan grupperna. Ingen effekt på gripstyrka 

kunde observeras vid 2- eller 60-minuterstestet i någon av grupperna. Efter 2 minuter kunde man 

se en förbättring i balansen hos vibrationsgruppen, men efter 60 minuter var effekten borta. Ingen 

förändring kunde observeras i den simulerade träningsgruppen. EMG visade en ökad muskel-

trötthet hos alla muskler. Denna studie på friska, unga vuxna visade att 4 minuters vibration med-

för en signifikant ökning av den isometriska styrkan i benen och hopphöjden. Efter 2 minuter 

kunde denna förändring observeras, men efter 60 minuter var ökningen delvis eller helt borta.  

 

Torvinen, S., Kannus, P., Sievänen, H., Järvinen, T.A.H., Pasanen, M., Kontulainen, S., Järvinen, 

T.L.N., Järvinen, M., Oja, P., & Vuori, I. (2002c). Effect of four-month vertical whole body vi-

bration on performance and balance 

56 unga, friska, ej idrottande vuxna deltog i studien där man undersökte effekterna av 4 månaders 

helkroppsvibrationsträning på muskelfunktion och balans. Deltagarna randomiserades in i en vib-

rations- och en kontrollgrupp. Helkroppsvibrationsträningen utfördes ståendes på en vibrations-

platta (20-40 Hz, 2 mm, 2,5g-6,4g) 3-5 gånger per vecka. Ett lätt 4 gånger 60 sekunders tränings-

program med 6 övningar utfördes vid varje träningstillfälle. Programmet för vibrationsgruppen 

innehöll lätt benböj, upprätt stående, avslappnat stående med lätt böjda knän, lätt hoppande, vikt-

överföring från ena benet till det andra, samt ståendes på hälarna. Test av hopp, ben- och grepp-

styrka samt ett löptest för att titta på dynamisk balans och rörlighet gjordes innan indelningen 

samt efter 2 och 4 månader. Hopphöjden ökade bara hos vibrationsgruppen. Skillnaden var signi-

fikant mellan grupperna. Benstyrkan ökade efter 2 månader i båda grupperna men ökningen var 

statistiskt sett större hos vibrationsgruppen. Efter 4 månader minskade skillnaden. Ingen effekt 

visades på gripstyrkan, balansen eller rörligheten hos någon av grupperna. Slutsatsen var att 4 

månaders helkroppsvibrationsträning ökade hopphöjden hos unga, friska vuxna. 



 

Torvinen, S., Kannus, P., Sievänen, H., Järvinen, T.A.H., Pasanen, M., Kontulainen., S., Neno-

nen, A., Järvinen, T.L.N., Paakkala, T., Järvinen, M., & Vuori, I. (2003). Effect of 8-Month Verti-

cal Whole Body Vibration on Bone, Muscle Performance, and Body Balance: A Randomized 

Controlled Study 

56 unga, friska personer fullföljde studien. Försökspersonerna randomiserades in i en helkropps-

vibrationstränings- eller kontrollgrupp. Personerna i vibrationsgruppen fick träna själva och blev 

tillsagda att träna 3-5 gånger per vecka, 4 minuter per dag. Interventionstiden var 8 månader. 

Frekvensen på vibrationsplattan ökades successivt (25 Hz - 45 Hz). Peak-to-peak amplituden var 

2 mm och accelerationen var 2-8g. De utförde olika övningar på vibrationsplattan: benböj, små 

hopp, tyngdöverföringar och stående på hälarna. Personerna i kontrollgruppen blev tillsagda att 

inte ändra på sina nuvarande träningsaktiviteter. Försökspersonerna testades i hopphöjd, isomet-

risk extensionsstyrka i nedre extremiteten, greppstyrka, löptest för att bedöma dynamisk balans 

och vighet samt test av det posturala svajet. I vibrationsgruppen sågs en ökning av hopphöjden 

och hos kontrollgrupen en minskning. Skillnaden mellan grupperna var signifikant.  Ingen effekt 

observerades på isometrisk extensionsstyrka i nedre extremiteten, greppstyrka eller löptestet. 

Studien visade att vibrationsträning kunde ge en förbättring av hopphöjden hos unga, friska per-

soner.  

 

Torvinen, S., Sievänen, H., Järvinen, T.A.H., Pasanen, M., Kontulainen, S., & Kannus, P. 

(2002b). Effect of 4-min Vertical Whole Body Vibration on Muscle Performance and Body Bal-

ance: A Randomized Cross-over Study 

16 unga och friska män och kvinnor deltog i studien. Alla utförde både 4-minuters helkroppsvib-

rationsträning och skenträning i en randomiserad ordning på olika dagar. Personerna agerade sin 

egen kontrollgrupp. Vibrationsträningen genomfördes med en frekvens på mellan 25-40 Hz och 

med en peak-to-peak amplitud på 2 mm. Ett antal lätta benövningar utfördes på vibrationsplattan. 

Kontrollgruppen utförde samma träning på vibrationsplatta men utan vibrationer. Testerna dela-

des upp på 2 dagar och bestod av gripstyrka, maximal isometrisk styrka hos knäextensorer, verti-

kala hopp och löptest för att bedöma dynamisk balans och vighet. Alla mätningar gjordes 10 min 

före och 2 samt 60 min efter interventionen. EMG-mätningar gjordes på soleus, vastus lateralis, 

gluteus medius och paravertebralis under träningen. Inga statistiskt signifikanta förändringar 

kunde ses på testerna. EMG visade däremot på muskeltrötthet, i synnerhet i höftregionen. Slutsat



 

sen blev att 4 minuters helkroppsvibrationsträning inte gav några förändringar i utförande- eller 

balanstester. 

 

Verschueren, S.M.P., Roelants, M., Delecluse, C., Swinnen, S., Vanderschueren, D., & Boonen, 

S. (2004). Effect of 6-Month Whole Body Vibration Training on Hip Density, Muscle Strength, 

and Postural Control in Postmenopausal Women: A Randomized Controlled Pilot Study 

70 postmenopausala kvinnor deltog i studien. De randomiserades in i en helkroppsvibrationsträ-

nings-, en styrketränings- eller en kontrollgrupp. Vibrations- och styrketräningsgruppen tränade 3 

gånger i veckan i 24 veckor. Vibrationsgruppen utförde statiska och dynamiska knäextensionsöv-

ningar på vibrationsplattan (35-40 Hz, 1,7-2,5 mm vilket ger 2,28-5,09g). Maximala tiden för ett 

träningstillfälle var 30 minuter inkluderat uppvärmning och nedvarvning. Styrketräningsgruppen 

tränade enligt American College of Sports Medicine’s riktlinjer. Träningsprogrammet innehöll 

övningar för knäextensorerna. Intensiteten på träningen ökades från 2 set om 20 RM till 1 set om 

8 RM. Varje träningstillfälle varade cirka 1 timme. Kontrollgruppen deltog inte i någon form av 

träning och instruerades att inte ändra den nuvarande nivån av fysisk aktivitet. Isometrisk och dy-

namisk styrka mättes innan träningsperiodens början och efter 6 månader. Vibrations- och styrke-

träningsgruppen förbättrade isometrisk och dynamisk styrka med 16.5 % respektive 10.6 % (sig-

nifikant ökning). Både vibrations- och styrketräningsgruppen ökade signifikant jämfört med kon-

trollgruppen. Hos kontrollgruppen sågs ingen signifikant förändring. Slutsatsen som föreslogs var 

att helkroppsvibrationsträning kunde vara ett tänkbart och effektivt sätt att minska de välkända 

riskfaktorerna för fall och frakturer hos äldre kvinnor, genom att bland annat förbättra muskel-

styrkan



 

Bentäthet 
 

Fyra av de granskade studierna undersökte effekterna av helkroppsvibrationsträning på bentäthet 

och benmassa. Här följer sammanfattningar av dessa studier där enbart de för kategorin relevanta 

uppgifterna tas upp. 

 

Iwamoto, J., Takeda, T., Sato, Y., & Uzawa, M. (2004). Effect of whole-body vibration exercise 

on lumbar bone mineral density, bone turnover, and chronic back pain in post-menopausal os-

teoporotic women treated with alendronate 

50 postmenopausala kvinnor med osteoporos deltog i studien som pågick under 12 månader. De 

randomiserades in i 2 lika stora grupper, den ena fick 5 mg per dag av läkemedlet alendronat 

(AL) och den andra fick alendronat samt helkroppsvibrationsträning (AL+VIB). AL+VIB tränade 

stående med knän och höfter böjda 1 gång i veckan under 4 minuter på vibrationsplattan (0.7-4.2 

mm, 20 Hz). Före studien, efter 6 månader och efter 12 månader utfördes BMD-mätningar av 

lumbalkotorna, blod- och urinprover togs samt ett frågeformulär för att utvärdera kronisk rygg-

smärta fylldes i. Röntgen av thorakal- och lumbalkotorna för att se eventuella frakturer utfördes 

vid studiens början och efter 12 månader. Hos båda grupperna (AL och AL+VIB) sågs en signifi-

kant ökning av BMD i lumbalen. Även i blod- och urinvärdena sågs en signifikant förbättring hos 

de båda grupperna. Skillnaden mellan grupperna var inte signifikant. Minskningen av den skatta-

de kroniska ryggsmärtan var signifikant större hos AL+VIB än hos AL. Slutsatsen som drogs var 

att helkroppsvibrationsträning framstod som användbart när det gällde att reducera kronisk rygg-

smärta hos postmenopausala kvinnor med osteoporos under alendronatbehandling.  

 

Russo, C.R., Lauretani, F., Bandinelli, S., Bartali, B., Cavazzini, C., Guralnik, J.M., Ferrucci, L. 

(2003). High-frequency vibration training increases muscle power in postmenopausal women  

33 postmenopausala kvinnor ingick i studien. De randomiserades in i en helkroppsvibrationsträ-

nings- eller en kontrollgrupp. Båda grupperna gjorde tester i början av studien. Dessa bestod i 

blod- och urinprover samt benmätningar för att mäta täthet och densitet. Vibrationsgruppen ut-

förde ett kort träningspass 2 gånger i veckan i 6 månader på en vibrationsplatta. Från början stod 

deltagarna med lätt böjda knän och vibrerade i 3 gånger 1-minuterspass med 1 minuts vila mellan 



 

passen. Den första månaden ökades frekvensen progressivt från 12 till 28 Hz med en varierande 

acceleration på 0,1-10g. De 5 resterande månaderna var frekvensen 28 Hz och träningsomgången 

hade förlängts från 1-minuterspass till 2 minuter. 34 av 44 träningspass utförde vibrationsgruppen 

i genomsnitt. Ingen signifikant förändring kunde ses i benmätningarna i någon av grupperna. Det 

man kunde se var dock att nedbrytningen av den kortikala bendensiteten hade en tendens att vara 

större hos kontrollgruppen än hos vibrationsgruppen. Slutsatsen som drogs var att helkroppsvib-

rationsträning är en tillämpningsbar, säker och effektiv metod som kan förebygga nedbrytningen 

av ben hos postmenopausala kvinnor. 

 

Torvinen, S., Kannus, P., Sievänen, H., Järvinen, T.A.H., Pasanen, M., Kontulainen., S., Neno-

nen, A., Järvinen, T.L.N., Paakkala, T., Järvinen, M., & Vuori, I. (2003). Effect of 8-Month Verti-

cal Whole Body Vibration on Bone, Muscle Performance, and Body Balance: A Randomized 

Controlled Study 

53 unga, friska personer fullföljde studien. Försökspersonerna randomiserades in i en vibrations-

tränings- eller en kontrollgrupp. Personerna i vibrationsgruppen fick träna själva och blev tillsag-

da att träna 3-5 gånger per vecka, 4 minuter per dag. Interventionstiden var 8 månader. Frekven-

sen på vibrationsplattan ökades över tiden (25 Hz-45 Hz). Peak-to-peak amplituden var 2mm och 

accelerationen 2-8g. De utförde olika, lätta benövningar på vibrationsplattan. Personerna i kon-

trollgruppen blev tillsagda att inte ändra på sina nuvarande träningsaktiviteter. Benmassa och -

struktur mättes på distala tibia och tibiaskaftet med quantitative computed tomography (pQCT). 

Benmineralinnehållet mättes i lumbala delen av columna, femurhalsen, trochanter, calcaneus 

samt distala radius med hjälp av DXA. Mätningarna gjordes före träningsperioden och efter 8 

månader. Blodprover togs också på försökspersonerna efter 3,6 och 8 månader för att mäta mar-

körer för benomsättning. Inga effekter på benmassa och benstruktur urskildes. Blodproverna för-

ändrades inte heller. Slutsatsen som drogs var att vibrationsträningen inte visade några effekter på 

ben hos unga, friska personer.



 

Verschueren, S.M.P., Roelants, M., Delecluse, C., Swinnen, S., Vanderschueren, D., & Boonen, 

S. (2004). Effect of 6-Month Whole Body Vibration Training on Hip Density, Muscle Strength, 

and Postural Control in Postmenopausal Women: A Randomized Controlled Pilot Study 

70 postmenopausala kvinnor deltog i studien. De randomiserades in i en helkroppsvibrationsträ-

nings-, en styrketränings- eller en kontrollgrupp.  Vibrations- och styrketräningsgruppen tränade 

3 gånger i veckan i 24 veckor. Vibrationsgruppen utförde statiska och dynamiska knäextensions-

övningar på vibrationsplattan (35-40 Hz, 1,7-2,5 mm vilket ger 2,28-5,09g). Maximala tiden för 

ett träningstillfälle var 30 minuter inkluderat uppvärmning och nedvarvning. Styrketräningsgrup-

pen tränade enligt American College of Sports Medicine’s riktlinjer. Träningsprogrammet inne-

höll övningar för knäextensorerna. Intensiteten på träningen ökade från 2 set om 20 RM till ett set 

om 8 RM. Varje träningstillfälle varade cirka 1 timme. Kontrollgruppen deltog inte i någon form 

av träning och instruerades att inte ändra den nuvarande nivån av fysisk aktivitet. Höftbensdensi-

teten mättes med hjälp av DXA och blodprover togs för att mäta markörer för benbildning. Mät-

ningarna gjordes innan träningsperiodens början och efter 6 månader. BMD i höften förbättrades 

signifikant, men bara hos vibrationsgruppen. Skillnaden mellan grupperna var signifikant. Mar-

körerna för benbildning från blodproverna förändrades inte i någon av grupperna. Slutsatsen som 

föreslogs var att helkroppsvibrationsträning kunde vara ett tänkbart och effektivt sätt att minska 

de välkända riskfaktorerna för fall och frakturer hos äldre kvinnor, genom att bland annat förbätt-

ra höftbensdensiteten.  



 

Balans 
 

7 av de granskade studierna undersökte effekterna av helkroppsvibrationsträning på balans. Här 

följer sammanfattningar av dessa studier där enbart de för kategorin relevanta uppgifterna tas 

upp. 

 

Bruyere, O., Wuidart, M-A, Di Palma, E., Gourlay, M., Ethgen, O., Richy, F., & Reginster, J-Y. 

(2005). Controlled whole body vibration to decrease fall risk and improve health-related quality 

of life of nursing home residents 

42 personer från ett äldreboende deltog frivilligt i studien som pågick i 6 veckor. De delades in i 

2 grupper där den ena fick helkroppsvibrationsträning och sjukgymnastik (VIB+SG) och den 

andra fick enbart sjukgymnastik (SG). VIB+SG tränade 3 gånger i veckan på vibrationsplattan 

under totalt 4 minuter per gång. Frekvensen varierade från 10 Hz (amplitud 3 mm) till 26 Hz 

(amplitud 7 mm). Sjukgymnastikprogrammet bestod av gång-, balans-, förflyttnings- och styrke-

träning och utfördes 3 gånger i veckan. Före och efter träningsperioden mättes gång och balans 

genom ett Tinetti-test. Funktionell rörlighet mättes med hjälp av ett Timed Up & Go-test (TUG) 

och livskvalitet mättes genom ett frågeformulär (SF-36). Gångfunktionen ökade hos vibrations-

gruppen samtidigt som ingen skillnad sågs hos sjukgymnastikgruppen. Vibrationsgruppen hade 

efter interventionen högre poäng på balanstestet, medan det hos sjukgymnastikgruppen kunde ses 

en minskning. Tiden att utföra TUG-testet minskade hos vibrations- och ökade hos sjukgymnas-

tikgruppen. Den självskattade livskvaliteten ökade signifikant hos vibrationsgruppen i jämförelse 

med sjukgymnastikgruppen. Slutsatsen var att helkroppsvibrationsträning kunde förbättra gång, 

balans, funktionell rörlighet och självskattad livskvalitet hos äldre personer och därigenom mins-

ka fallrisken för dessa. 

 

Torvinen, S., Kannus, P., Sievänen, H., Järvinen, T.A.H., Pasanen, M., Kontulainen, S., Järvinen, 

T.L.N., Järvinen, M., Oja, P., & Vuori, I. (2002a). Effect of vibration exposure on muscular per-

formance and body balance. Randomized cross-over study  

16 kvinnor och män (24-33 år) genomgick frivilligt både en 4-minuters helkroppsvibrationsträ-

ning och simulerad träning olika dagar i en randomiserad ordning. 6 tester (balans, gripstyrka, 



 

isometrisk benstyrka, gång, vertikalt hopp och löptest) utfördes 10 minuter före samt 2 och 60 

minuter efter träningen. Elektromyografi (EMG) användes för att mäta effekten på utvalda musk-

ler. Både vibrationsträningen och den simulerade träningen utfördes ståendes på en vibrations-

platta, med eller utan vibration. Deltagarna utförde 4 gånger 60 sekunder ett träningsprogram som 

bestod av 6 lätta benövningar. Frekvensen var 15-30 Hz, amplituden 10 mm vilket gav accelera-

tionen 3,5-14g. Efter 2 minuter kunde man se en förbättring i balansen hos vibrationsgruppen och 

skillnaden mellan grupperna var signifikant. Efter 60 minuter var effekten borta och det var då 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Ingen förändring kunde observeras i kontrollgrup-

pen. Denna studie hos friska och unga vuxna visade att 4 minuters vibration medförde en signifi-

kant ökning av balansen. Efter 2 minuter kunde denna förändring observeras, men efter 60 minu-

ter var ökningen delvis eller helt borta.  

 

Torvinen, S., Kannus, P., Sievänen, H., Järvinen, T.A.H., Pasanen, M., Kontulainen, S., Järvinen, 

T.L.N., Järvinen, M., Oja, P., & Vuori, I. (2002c). Effect of four-month vertical whole body vi-

bration on performance and balance 

56 unga, friska, ej idrottande vuxna deltog i studien där man undersökte effekterna av 4 månaders 

helkroppsvibrationsträning på muskelfunktion och balans. Deltagarna randomiserades in i en vib-

rationsgrupp och en kontrollgrupp. Vibrationsträningen utfördes ståendes på en vibrationsplatta 

(20-40 Hz, 2 mm, 2,5-6,4g) 3-5 gånger per vecka. Ett lätt 4 gånger 60 sekunders träningsprogram 

med 6 benövningar utfördes vid varje träningstillfälle. Ett löptest för att titta på dynamisk balans 

och rörlighet samt ett statiskt balanstest gjordes innan indelningen samt efter 2 och 4 månader. 

Ingen effekt visades på löptestet eller det statiska balanstestet hos någon av grupperna. Slutsatsen 

var att 4 månaders helkroppsvibrationsträning inte hade någon effekt på den dynamiska och sta-

tiska balansen.  

 

Torvinen, S., Kannus, P., Sievänen, H., Järvinen, T.A.H, Pasanen, M., Kontulainen., S., Neno-

nen, A., Järvinen, T.L.N., Paakkala, T., Järvinen, M., & Vuori, I. (2003). Effect of 8-Month Verti-

cal Whole Body Vibration on Bone, Muscle Performance, and Body Balance: A Randomized 

Controlled Study 

53 unga, friska personer fullföljde studien. Försökspersonerna randomiserades in i en helkropps-

vibrationstränings- eller kontrollgrupp. Personerna i vibrationsgruppen fick träna själva och blev 



 

tillsagda att träna 3-5 gånger per vecka, 4 minuter per dag. Interventionstiden var 8 månader. 

Frekvensen på vibrationsplattan ökades över tiden (25 Hz-45 Hz). Peak-to-peak amplituden var 2 

mm och accelerationen 2-8g. Vibrationsgruppen utförde olika lätta benövningar på vibrations-

plattan. Personerna i kontrollgruppen blev tillsagda att inte ändra på sina nuvarande träningsakti-

viteter. Man testade dynamisk balans och vighet (löptest) samt den statiska balansen före och ef-

ter behandlingstiden. Dessa mätningar visade ingen förbättring. Slutsatsen var att helkroppsvibra-

tionsträning inte hade någon effekt på balansen. 

 

Torvinen, S., Sievänen, H., Järvinen, T.A.H., Pasanen, M., Kontulainen, S., & Kannus, P. 

(2002b). Effect of 4-min Vertical Whole Body Vibration on Muscle Performance and Body Bal-

ance: A Randomized Cross-over Study 

16 unga och friska män och kvinnor deltog i studien. Alla utförde både 4-minuters helkroppsvib-

rationsträning och skenträning i en randomiserad ordning på olika dagar. Personerna agerade sin 

egen kontrollgrupp. Vibrationsträningen genomfördes med en frekvens på mellan 25-40 Hz och 

med en peak-to-peak amplitud på 2 mm. Ett antal lätta benövningar utfördes på vibrationsplattan. 

Kontrollgruppen utförde samma träning på vibrationsplatta men utan vibrationer. Testerna dela-

des upp på 2 dagar och bestod av ett löptest för att bedöma dynamisk balans och vighet samt ba-

lanstest och tandemgående. Alla mätningar gjordes 10 min före och 2 samt 60 min efter interven-

tionen. Inga statistiskt signifikanta förändringar kunde ses på testerna. Slutsatsen blev att 4 minu-

ters helkroppsvibrationsträning inte gav några förändringar i utförande- eller balanstester. 

 

van Nes, I.J.W., Geurts, A.C.H., Hendricks, H.T., & Duysens, J. (2004). Short-Term Effects of 

Whole-Body Vibration on Postural Control in Unilateral Chronic Stroke Patients 

23 kroniska strokepatienter deltog i studien som pågick under en dag. Deras posturala kontroll 

mättes på en kraftplatta vid fyra tillfällen med 45 minuters intervaller. Under mätningarna utför-

des stående övningar under tystnad: 30 sekunder med öppna ögon, 30 sekunder med slutna ögon 

och 30 sekunder av tyngdöverföringar. Mellan andra och tredje mätningen utfördes helkroppsvib-

rationsträningen. De stod då på en vibrerande plattform (30 Hz, 3 mm amplitud) med knän, höfter 

och fotleder lätt böjda och fick vid behov hålla sig i handtag. De utförde 4 gånger 45 sekunders 

vibrationsträning med 1 minuts vila mellan. För att få referensvärden för den posturala kontrollen 

rekryterades 23 friska, äldre personer som genomgick en balansmätning. Ingen signifikant skill



 

nad i balansmätningarna sågs mellan tillfälle 1 och 2. Vid testtillfälle 3 sågs en liten men signifi-

kant förbättring av balansen vid stående med slutna ögon. Denna förbättring kvarstod vid fjärde 

mätningen. Vid tredje mättillfället kunde en liten men signifikant ökning ses av hastigheten vid 

tyngdöverföringarna, men inte längre vid fjärde mätningen. De andra värdena förblev stabila över 

de fyra mätningarna. Slutsatsen var att helkroppsvibrationsträning kunde vara en bra metod för 

att förbättra den proprioceptiva posturala kontrollen hos strokepatienter.  

 

Verschueren, S.M.P., Roelants, M., Delecluse, C., Swinnen, S., Vanderschueren, D., & Boonen, 

S. (2004). Effect of 6-Month Whole Body Vibration Training on Hip Density, Muscle Strength, 

and Postural Control in Postmenopausal Women: A Randomized Controlled Pilot Study 

70 postmenopausala kvinnor deltog i studien. De randomiserades in i en helkroppsvibrationsträ-

nings-, en styrketränings- eller en kontrollgrupp. Vibrations- och styrketräningsgruppen tränade 3 

gånger i veckan i 24 veckor. Vibrationsgruppen utförde statiska och dynamiska knäextensionsöv-

ningar på vibrationsplattan (35-40 Hz, 1,7-2,5 mm vilket ger 2,28-5,09g). Maximala tiden för ett 

träningstillfälle var 30 minuter inkluderat uppvärmning och nedvarvning. Styrketräningsgruppen 

tränade enligt American College of Sports Medicine’s riktlinjer. Träningsprogrammet innehöll 

övningar för knäextensorerna. Intensiteten på träningen ökade från 2 set om 20 RM till 1 set om 8 

RM. Varje träningstillfälle varade cirka 1 timme. Kontrollgruppen deltog inte i någon form av 

träning och instruerades att inte ändra den nuvarande nivån av fysisk aktivitet. Den posturala kon-

trollen mättes med hjälp av en kraftplatta. Mätningarna gjordes innan träningsperiodens början 

och efter 6 månader. Det posturala svajet vid vanligt stående förändrades inte i någon grupp, där-

emot minskade svajet signifikant i vibrationsgruppen då armarna samtidigt rördes. Slutsatsen som 

föreslogs var att helkroppsvibrationsträning kunde vara ett tänkbart och effektivt sätt att minska 

de välkända riskfaktorerna för fall och frakturer hos äldre kvinnor, genom att bland annat förbätt-

ra balansen.  

 


