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Förord 
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Abstract 
In cooperation with Hälsoteamet Halmstad a pilot study was made to see if whole body 
vibration exercise has any effect on muscle strength, movement and experience of pain in 
people with knee osteoarthritis. Today whole body vibration exercise is a revolutionary 
exercise method that needs more studies to show the positive and negative effects.  
 
Osteoarthritis is a degenerative disease where more cartilage is destroyed than replaced. The 
most common symptoms are pain, stiffness, restricted movement, muscularly atrophy, 
tenderness and instability. The cartilage needs pressure to rebuild, it is therefore important 
that the patient exercise. Studies have shown that whole body vibration exercise with low 
amplitude and frequency has effects like alleviation of pain, increased movement and muscle 
strength.  
 
The aim of this study was to see if strength training on an Xrsize vibration plate has an effect 
on muscle strength, movement and experience pain in people with knee osteoarthritis. The 
subject group has included six women and one man between the ages of 56 to 70 years, with 
knee osteoarthritis verified by x-ray. Following methods was made before and after 
intervention to measure muscle strength, movement and experience pain: KOOS, interview, 
VAS, Elektrogoniometer, MuscleLab, chair stands, six minute walk test and one leg jump. 
The vibration programme included three dynamic exercises, performed at the frequency of 25 
Hz. 
 
The test results show that three people have increased their muscle strength and movement 
and also decreased the experience of pain from the osteoarthritis. According to the subject 
group, four people experienced positive effects and three experienced negative or no effect.  
 
The subject group was too small to make a general conclusion of the effects on knee 
osteoarthritis from whole body vibration exercise. The positive and negative effects from this 
study indicate a need for a larger study including a control group.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Anatomi, artros, biomekanik, knäartros, vibrationsträning. 
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Sammanfattning 
I samarbete med Hälsoteamet Halmstad har en pilotstudie utförts för att se om 
vibrationsträning påverkar muskelstyrka, rörlighet och upplevd smärta hos personer med 
knäledsartros. I dagsläget är vibrationsträning en revolutionerande träningsmetod som 
behöver fler studier för att positiva och negativa effekter ska kunna klargöras. 
 
Artros innebär en obalans mellan broskets syntes och nedbrytning vilket leder till sviktande 
funktion av leden. De vanligaste symtomen som uppkommer är smärta, ledstelhet, 
rörelseinskränkning, förtvining av muskulaturen, ömhet, krepitationer, instabilitet m. fl. 
Eftersom brosket behöver en balans i belastningen är det viktigt att man håller igång med bra 
träning. Vibrationsträning på låg amplitud och frekvens har genom studier visat sig ha 
effekter som viss smärtlindring, ökad rörlighet och muskelstyrka vilket kan förbättra balansen  
och därmed uthålligheten vid gång. 
 
Syftet med studien har varit att se om styrketräning på en Xrsize vibrationsplatta har påverkan 
på muskelstyrka, rörlighet och upplevd smärta hos personer med knäledsartros. Testgruppen 
har bestått av sex kvinnor och en man i åldrarna 56-70 år med diagnosen röntgenverifierad 
knäledsartros. Följande mätmetoder har utförts före och efter intervention för att mäta 
muskelstyrka, rörlighet och upplevd smärta: KOOS, intervju, VAS, Elektrogoniometer, 
MuscleLab, fem uppresningar från stol, sex minuters gångtest och enbenshopp. 
Vibrationsträningsprogrammet har bestått av 3 stycken övningar: knäböj, utfall och vadpress. 
Alla övningar har varit dynamiska och den effektiva träningstiden har successivt ökat medan 
frekvensen konstant har varit 25 Hz. 
 
Enligt testpersonernas egna mening har fyra testpersoner fått positiva effekter av 
vibrationsträning och resterande tre negativa eller inga effekter. Resultaten från testerna visar 
att tre testpersoner har ökat sin muskelstyrka och rörlighet samt minskat den upplevda 
smärtan från artrosen. 
 
Populationen har varit för liten för att kunna dra en generell slutsats av effekterna från 
vibrationsträning vid knäledsartros. De positiva och negativa effekterna i denna studie 
indikerar ett behov av en större studie inkluderande en kontrollgrupp. 
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1. Inledning 
Vi ville göra denna pilotstudie för att se om vibrationsträning påverkar muskelstyrka, rörlighet 
och upplevd smärta hos personer med knäledsartros. I dagsläget är vibrationsträning en 
revolutionerande träningsmetod men det behövs fler och mer omfattande studier för att visa de 
positiva och negativa effekterna. 
 
För att kunna utföra denna pilotstudie har vi haft tillgång till skolans lokaler inklusive en 
biomekanisk laborationssal och Hälsoteamet Halmstads träningsstudio. Till vårt förfogande har vi 
haft en projektbudget utarbetad tillsammans med Prevent Xrsize AB.  
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2. Bakgrund 

2.1 Knäledens anatomi 
Knäleden (articulatio genus) är kroppens största led och utsätts för störst mekanisk påfrestning. 
Detta beror på dess placering i nedre extremiteten och dess förbindelse mellan kroppens två 
längsta och starkaste ben, femur och tibia. Leden består av tre sammansatta leder; patella-
femoralleden, tibia-femoralleden medialt och tibia-femoralleden lateralt, som omsluts av en 
gemensam ledkapsel.1, 2 I denna studie tittar vi på tibia-femuralleden.  
 
I tibia-femoralleden utgörs ledhuvudet av femurkondylerna. De anteriort tillplattade delarna är 
vid extension i kontakt med tibia och tyngdöverföringen äger rum över största möjliga yta vid 
stående ställning. Vid ökad flexion kommer större böjda avsnitt av femurkondylerna i kontakt 
med tibia, dvs. kontaktytan mellan femur och tibia minskas och möjliggör en rotationsrörelse. I 
tibia-femoralleden är brosket på femur upp till 7 mm tjockt, på tibias mitt 4-5 mm och på 
kanterna 1-2 mm.1 

2.1.1 Ledbrosket  
Ledbrosket i knäleden utgörs av hyalin broskvävnad som i regel är tjockt. Tjockleken beror 
huvudsakligen på den tryckkraft eller dragningskraft som det utsätts för. Dvs. ju större tryckkraft 
eller dragningskraft desto kraftigare brosk, detta resulterar i att ledbrosket i den nedre 
extremiteten är tjockare än i den övre extremiteten. Ledbrosket har en viss fasthet men är 
samtidigt formbart, så när ledytorna utsätts för tryck sammanpressas brosket så att ledhuvudet 
och ledpannan formar sig efter varandra.1, 3 Ledbrosket gör även så att benens ledändar blir glatta 
och kan glida mot varandra med minimal friktion. Ledbrosket innehåller inga blodkärl, lymfkärl 
eller nerver. Näringen sker huvudsakligen via diffusion genom ledvätskan som har en hög 
koncentration av hyaluronan och glykoproteiner, från skelettet och från kärlen i 
synovialmembranet.1, 4 

 
Broskmatrix består av ca 75 % vatten, typ II-kollagen och proteoglykaner. Kollagenet bildar ett 
tredimensionellt nätverk som fylls ut av en gel bestående av proteoglykaner. De kollagena 
fibrerna är arrangerade för att stå emot belastning och när proteoglykanerna utsätts för tryck 
tillplattas de och bredden ökar. Belastningen fördelas då på ett större område och minskar per 
ytenhet. 2, 3, 5 6  
 
Den mest förekommande proteoglykanen aggregerar med hyaluronan, så kallat tuppkamsextrakt, 
och kallas därför aggrekan. Aggrekan skapar vid hög laddningstäthet ett högt osmotiskt tryck 
som drar in vatten och spänner upp vävnaden. Detta vävnadstryck motverkas av det kollagena 
nätverket. Denna komposit ger brosket dess viskoelastiska egenskaper som är vikiga för broskets 
stötupptagande funktion.6  
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2.1.2 Meniskerna 7 
Mellan ledhuvudet och ledpannorna är det dålig kongruens men detta förbättras genom två 
menisker, en medial och en lateral. De är uppbyggda av fibröst brosk, bortsett från fästpunkterna 
som utgörs av kollagena fibrer och fungerar som mjuka, elastiska stötupptagare på ledpannorna. 
Meniskerna har en viktig betydelse som skydd av leden eftersom de fördelar trycket i leden över 
största möjliga yta och bidrar därför till stötdämpningen. Under ledrörelserna anpassar de sig i 
storlek och form till femurkondylernas varierande böjning.1 

2.1.3 Ledkapseln 
Man skiljer mellan två lager i ledkapseln; synovialmembranet och den fibrösa kapseln. 
Synovialmembranet är ett tunt cellrikt lager som klär insidan av kapseln och alla icke-
broskklädda delar av femur och tibia. På femur och tibia bildas veck, plica synovialis. 
Synovialmembranet som annars är slätt bildar här fina veck, villi synovialis, som är mycket cell- 
och kärlrikt och har betydelse för bildningen av synovialvätskan. Synovialvätskan är trögflytande 
när det är kallt men blir mer lättflytande då man värmer upp leden genom t ex rörelse. Det yttre 
lagret av ledkapseln är tjockt och fiberrikt och kallas den fibrösa kapseln. Den förstärks kring 
hela knäleden av ligament och senor.1 

2.1.4 Ligamenten 
I knäleden finns fyra ligament som är lokaliserade nära rörelseaxeln och har avgörande betydelse 
för styrning och stabilitet av leden. Dessa utgörs av två kollateralligament och två intraartikulära 
ligament. De intraartikulära ligamenten löper i en vinkel mot varandra och kallas därför korsband 
(ligamenta cruciata).1 

 
Det främre korsbandets (lig. cruciatum anterius) funktion är att bromsa femurs bakåtglidning på 
tibia vid alla ställningar av leden. Det bakre korsbandets (lig cruciatum posterius) funktion blir 
således att hindra en framåtglidning av femur i förhållande till tibia. Båda ligamenten är vridna 
och lätt solfjäderformade vid fästena, de spänns på så vis gradvist vid ytterlägen.1 

 
Mediala sidoligamentet (lig collaterale mediale) är ett brett och platt ligament. Laterala 
sidoligamentet (lig collaterale laterale) är ett smalt och repformat ligament. Kollateralligamentens 
funktion är att hindra varus och valgus rörelser i knäleden och de stramas upp när knäleden 
sträcks.1 

2.2 Biomekanik 

2.2.1 Rörelser 
Knäleden är en modifierad gångjärnsled dvs. det kan ske flexions-extensionsrörelser men även en 
viss inåt- och utåtrotation vid full flexion. Stabiliteten i knäleden beror på de omgivande 
ligamenten och musklerna och att dessa är både mekaniskt och mekanoreceptoriskt intakta och 
fungerande. Mekanoreceptorer är olika typer av tryck-, beröring och smärtreceptorer med fria 
nervändar och utan en fungerande mekanoreception kan leden inte belastas ordentligt. Efter 
knäskador måste därför rehablitering riktas mot muskelstyrka och koordination, 
ligamentstabiliteten och mekanoreception.1 Muskelstyrka definieras enligt nationalencyklopedin 
som den kraft som kan utvecklas av en muskelcell är proportionell mot cellens tvärsnittsyta, eller 
mängden aktin och myosin.8 
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För att spara energi i m. quadriceps har människan en funktion som gör att vi även kan 
översträcka leden några grader, hyperextension. Spänningen i den bakre delen av ledkapseln 
stoppar på så sätt rörelsen och vi kan stå utan att aktivera m. quadriceps.1 

 
Vinkeln mellan de två längdaxlarna, femur och tibia, är cirka 175 grader och öppen laterallt. En 
minskning kallas valgus (kobenhet) och en ökning varus (hjulbenhet). Artros kan leda till 
varusställning av knät.1 

2.2.3 Muskelpåverkan 
Både muskler och tyngdkraften har en stor påverkan på knäleden och dess rörelser. Tyngdkraften 
verkar extenderande och måste motverkas av flekterande krafter i alla ställningar där den lodräta 
axeln ligger framför ledlinjens tväraxel. Vid ställningar där den lodräta axeln ligger bakom 
ledaxeln verkar tyngdkraften istället flekterande och måste motverkas av extenderande krafter. 
Detta medför att vid dynamiska situationer måste musklerna kring knäleden sätta in en extensor- 
eller flexordominans. Vid framåtlutande underben (ex. vid knäböjning) skall femur förbli i 
kontakt med tibia utan att glida framåt och nedåt, och då är den viktigaste motverkande kraften 
m. quadriceps. Via patella trycker då m. quadriceps femur i motsatt riktning, om kraften är för 
stor eller för liten för att hålla femur på plats ska skillnaden främst tas upp av korsbanden. Det 
bakre korsbandet stabiliseras vid kontraktion av hamstringsmusklerna.1 
 
Vridmoment [Nm] är kraften [N] gånger momentarmen [m]. Momentarm definieras som det 
vinkelräta avståndet från kraftens verkningslinje till momentpunkten (vridningsaxeln). På grund 
av patellas placering som ett sesamben i quadricepssenan får m. quadriceps en längre 
momentarm. Den kan variera mellan 45 till 55 mm, jämfört med momentarmen för kroppens 
tyngdpunkt som kan vara upp till 30-40 cm. För att hålla det extenderande momentet i jämvikt 
med kroppens flekterande moment krävs därför stor spänning i m. quadriceps.1, 9 

2.2.4 Biomekaniska tillämpningar 
Vid flexion-extension i tibia-femoralleden sker ledrörelse i samtliga plan, men rörelseutslaget är 
betydligt större i sagitalplanet än de två övriga planen. Den transversella axeln rör sig inom ett så 
pass litet område att när vi ska beräkna de krafter som leden utsätts för så betraktar vi leden som 
en gångjärnsled.9 

 
Vi vill med hjälp av tillämpade mekaniska beräkningar visa vilka krafter som knäleden utsätts för 
vid trappgång. Följande beräkningar sker i sagitalplanet och behandlar krafter som orsakas av m. 
quadriceps. Uppgifterna för att utföra beräkningen är hämtade från Exempelsamling i 
biomekanik, Christina v Heijne Wiktorin (2003), där det yttre vridmomentet bygger på en 
undersökning hos 10 män med medelvikt 71 kg och medellängd 179 cm.10 Patellarsenans riktning 
har erhållits från Smidt (1973).11 
 

• Problem 
Vid trappgång är det största yttre vridmomentet som knäextensorerna skall motverka 55 Nm 
uppför trappan och 135 Nm nedför trappan. M. quadriceps antas vara den enda aktiva 
muskeln och den tar upp hela det flekterande momentet via patellarsenan.  

 
Patellarsenans momentarm är 0,05 m. Vid gång uppför trappan bildar patellarsenan 15° med 
tibias längdaxel och tibia lutar 60° mot horisontalplanet (se figur 1 A). Vid gång nedför 
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trappan bildar patellarsenan 10° med tibias längdaxel och tibia lutar 50° mot horisontalplanet 
(se figur 1 B).  
 
Golvkraften är 700 N och är vertikalt riktad såväl vid gång uppför som nedför trappan. Vi 
bortser från underbenets tyngd. Quadricepssenan antas vara parallell med femurs längdaxel. 
Patella fungerar som en friktionslös trissa. Vinkeln mellan femur och tibia vid gång uppför 
trappa är 130° (se figur 1 A) och vid gång nedför trappa 115° (se figur 1 B). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 A. Långsam gång uppför en trappa.  
Figur 1 B. Långsam gång nedför en trappa.  

 
 
Sökt 
A) Ledbelastningen (R) i tibia-femoralleden i de två fallen. 
B) Ledbelastningen (P) i patella-femoralleden i de två fallen. 
 
• Givet 
Patella är en friktionslös trissa 
g = 9,81 m/s2 

N = 700 N 
 

Uppför trappan 
α = 15° 
β = 60° 
Ө = 130° (quadricepssenan || femuraxeln) 
m. quadriceps momentarm = 0,05 m 
M = 55 Nm 

 
Nedför trappan 
α = 10° 
β = 50° 
Ө = 115° (quadricepssenan || femuraxeln) 
m. quadriceps momentarm = 0,05 m 
M = 135 Nm 
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• Lösning 
Uppför trappan 
A) Frilägg tibia: Se figur 2. 
 
Tre krafter verkar på tibia:  

 Golvkraften (N) 
 Patellarsenekraften (T) 
 Ledbelastningen (R) ← sökes 

 
M. quadriceps tar upp hela det flekterande momentet: 

M = 0,05 * T    →    T = 1100 N 
T:s riktning är 60 – 15 = 45° i förhållande till 
horisontalplanet (se figur 3). 
 
 
Jämvikt råder: 
→ Rx + T cos 45° = 0 
↑ Ry + T sin 45° + N = 0 
 
 Rx ≈ -778 N 
 Ry ≈ -1478 N 
 R = √ (Rx

2 + Ry
2) ≈ 1670 N 

 
B) Frilägg patella: Se figur 4. 
 
Tre krafter verkar på patella:  

 Patellarsenankraften (T) 
 Quadricepskraften (Q)  
 Patello-femoralkraften (P) ← sökes 

 
Patella ses som en friktionslös trissa vilket ger: 
Q = T = 1100 N  
 
T:s riktning är 45° mot horisontalplanet. 
Q:s riktning är 130 – 60 = 70° mor horisontalplanet (se figur 5). 
γ = 180 – 70 – 45 = 65° 

 
Cosinussatsen ger: 
P2 = T2 + Q2 – 2 Q T cos γ 
P2 = 11002 + 11002 – 2 * 1100 * 1100 * cos 65° 
P ≈ 1182 N 

 
 
 
 
 
 

Figur 2. Friläggning av tibia. 

Figur 3.  

Figur 4. Friläggning av patella. 

Figur 5.  
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Nedför trappan 
A) Frilägg tibia: Se figur 6. 
 
Tre krafter verkar på tibia:  

 Golvkraften (N) 
 Patellarsenekraften (T) 
 Ledbelastningen (R) ← sökes 

 
M. quadriceps tar upp hela det flekterande momentet: 
M = 0,05 * T    →    T = 2700 N 
T:s riktning är 50 – 10 = 40° I förhållande till 
horisontalplanet. 
 
Jämvikt råder: 
→ Rx + T cos 40° = 0 
↑ Ry + T sin 40° + N = 0 
 
 Rx ≈ -2068 N 
 Ry ≈ -2436 N 
 R = √ (Rx

2 + Ry
2) ≈ 3195 N 

 
B) Frilägg patella: Se figur 7. 
 
Tre krafter verkar på patella:  

 Patellarsenankraften (T) 
 Quadricepskraften (Q)  
 Patello-femoralkraften (P) ← sökes 

 
Patella ses som en friktionslös trissa vilket ger: 
Q = T = 2700 N  
 
T:s riktning är 40° mot horisontalplanet. 
Q:s riktning är 115 – 50 = 65° mor horisontalplanet. 
γ = 180 – 65 – 40 = 75° 
 
Cosinussatsen ger: 
P2 = T2 + Q2 – 2 Q T cos γ 
P2 = 27002 + 27002 – 2 * 2700 * 2700 * cos 75° 
P ≈ 3287 N 

 
• Svar 
Uppför trappan 
A) Ledbelastningen R i tibia-femoralleden = 1670 N 
B) Ledbelastningen P i patella-femoralleden = 1182 N 

 
Nedför trappan 
A) Ledbelastningen R i tibia-femoralleden = 3195 N 
B) Ledbelastningen P i patella-femoralleden = 3287 N 

Figur 6. Friläggning av tibia 

Figur 7. Friläggning av patella 



Högskolan i Halmstad Vibrationsträning vid knäledsartros Sanna Bengtsson 
Biomekanikingenjör Examensarbete 10 p Sofia Pettersson 
 

10 / 55 

2.3 Artros 
Artros (eng; osteoarthritis) innebär en obalans mellan broskets syntes och nedbrytning vilket 
leder till sviktande funktion av leden. Det börjar med förändringar i ledbrosket genom att brosket 
mjuknar och så småningom blir det uppfransat, sprickbildningar och ojämnt som gör att 
elasticiteten minskar, det slits ned och blir tunnare vilket syns på röntgenbild. Det underliggande 
benet förlorar då det skydd som brosket skall utgöra. Följden blir att den subkondrala 
benstrukturen förändras, den blir tätare (sclerotisk) samtidigt som synovialismembranen och den 
fibrösa ledkapseln förtjockas (cystor). Detta kan leda till små utväxter på leden (osteofyter).12, 13 

2.3.1 Vilka löper risk att få artros? 
De två största bidragande faktorerna är ärftlighet och ålder. Artros förekommer sällan hos yngre 
utan visar sig främst hos äldre. Det har visat sig att cirka 5 % av befolkningen mellan 35 och 54 
år har röntgenverifierad artros och det sker ständigt en ökning.14 Etiologin till artros är ännu 
okänd, men man vet att vissa faktorer påverkar utvecklingen av artros. Bland annat finns det 
genetiska, utvecklingsmässiga, mekaniska, metabola och exogena faktorer som belastning och 
upprepade smärre trauman.15  
 
I Europa kommer det år 2010 att finnas fler människor som är över 60 år än under 20 år och 
under år 2020 kommer de äldre representera 25 % av populationen.16 Med detta förstås att 
forskning inom området prevention och behandling är viktigt för framtiden. Enligt statistik från 
WHO är artros en av de tio mest invalidiserade sjukdomarna i världen hos vuxna över 30 år. 
Varför främst äldre drabbas anses bero på att sjukdomen utvecklas sakta och det finns även fler 
teorier. Det är vanligare att kvinnor har artros än män, men det är oklart varför. Det kan vara 
hormonella faktorer, ledgeometrin eller gångmönstret.15, 17 
 
Det finns två former av artros, primär artros och sekundär artros som man pratade mycket om 
förr. Primär artros innebär att orsaken till artrosen är okänd och sekundär artros innebär att 
artrosen uppkommit efter en skada eller sjukdom i leden. Knäskador bland unga, 20-30 år, är 
vanliga i många sporter vilket kan leda till artros 10-15 år efter skadan. Hos personer med 
kroniska besvär efter en skada i främre korsbandet har artros förekommit i 20-70 % av fallen.13 
En skada kan medföra förändringar i ämnesomsättningen i brosket och i benet som också kan 
orsaka uppkomsten till artros. En fraktur kan medföra att benet läker med förskjutning av 
brottstyckena, som ger onormala belastningsförhållanden, vilket bidrar till en ojämn ledyta som 
skaver mot en annan ledyta vilket medför förslitningar på brosket.12 

 
Fel belastning i knäleden kan leda till artros och kan bero på många faktorer. För de personerna 
med valgus- eller varusfelställning i knäleden finns det en risk för artros. Lutningen medför att 
den felaktiga belastningen av leden på ut- respektive insidan leder till brosk- och 
skelettförändringar. Övervikt som idag är ett samhällsproblem kan även öka risken för artros på 
grund av att kroppsvikten är för stor för lederna och belastningen blir för hög. Tidigare antogs att 
artrossmärtan medförde rörelsenedsättning som ledde till viktuppgång. Men senare studier har 
visat att det är tvärt om. De som är överviktiga i unga år har högre ökad risk att utveckla både 
höft- och knäledsartros. Det har även visat sig att tungt långvarigt och ensidigt arbete kan påverka 
risken att få artros. Nya studier visar även att muskelsvaghet också är en bidragande orsak. De 
flesta är inriktade på knäledsartros och det är då bland annat m. quadriceps som avlastar 
knäleden. Slemenda C. et al. (1998) studerade om lårmuskelsvaghet var en riskfaktor för 
utveckling av artrostecken på röntgen. Man följde upp 342 personer ur befolkningen efter 2,5 år 
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och fann att de kvinnor som hade normal röntgen vid studiens början och utvecklade 
röntgenologiska artrostecken var 18 % svagare vid första undersökningen än de kvinnor som inte 
hade utvecklat artros. Hos män sågs ingen skillnad i muskelstyrka hos de två grupperna. Även 
Thorstensson C. et al. (2004) följde 148 personer ur befolkningen som under fem år rapporterat 
kronisk knäsmärta vid inklusion. Man fann efter att ha justerat för ålder, kön, BMI (Body Mass 
Index) och smärta, att de som utvecklat röntgenologiska artrostecken hade sämre 
lårmuskelfunktion än de som inte utvecklat röntgenologisk artrostecken.6 

2.3.2 Symtom 
Alla symtom varierar mellan individer och de kan även gå i cykler. Ett av symtomen som 
uppkommer hos de flesta artrospatienter är smärta. I den dagliga vardagen behöver inte smärtan 
visa sig utan den kan dyka upp vid överansträngning, detta beror på hur avancerad artros man 
har. Smärta under vila kan även förekomma men detta sker oftast hos personer med avancerad 
artros.13 Vad smärtan beror på vet man inte säkert men det finns en del olika förklaringar. 
Eftersom ledbrosk saknar nerver kan inte smärtan komma därifrån. Två alternativ är att 
synovialismembranen, som är försedda med sensibla nervändar, blir irriterad vilket kan ge 
upphov till smärta, men även sen- och muskelfästen kring leden kan vara förändrade och utlösa 
smärta.12 Ett annat vanligt symtom som kan förekomma är ledstelhet vilket kan medföra 
morgonstelhet, svårighet att ”komma igång” på morgonen, och hälta. Andra symtom som kan 
uppvisas vid undersökning är svullnad, ökad ledvätska, rörelseinskränkning, inflammation, 
förtvining av muskulaturen, ömhet, krepitationer, värmeökning, instabilitet som medför 
avvikande ledrörelser på grund av slapphet i ledbanden.13 

2.3.3 Diagnostik 
När man ställer diagnosen artros är det en sammanvägning av kliniska och radiologiska fynd. Vid 
röntgendiagnos av en led tittar man främst på hur stor ledspringan är. Man kan även se om det 
finns osteofyter eller om det finns cystor kring leden. För att få en korrekt bild gör man 
röntgenbilden under belastning av leden. Med röntgen kan man bara ställa diagnosen artros om 
den är långt framskriden. När man röntgar en led med tidig artros syns oftast ingen 
broskförändring, även om man vid artroskopi ser en tydlig broskförändring. Detta kan vara en av 
de bidragande faktorerna till att sambandet mellan smärta och röntgenologiska tecken är så dåligt. 
Enbart för att röntgen inte visar artros behöver inte betyda frånvaro av smärta och tvärtom. Idag 
pågår det även forskning om att med ett enkelt blodprov kunna diagnostisera artros.4, 18 

2.3.4 Behandlingar 
Det finns ännu inget botemedel för artros och artros är inte reversibelt utan för att minska 
besvären och hämma nedbrytningen av ledbrosk finns ett antal behandlingar som man kan 
genomföra.13 Artrosbehandlingar syftar till att undervisa patienten om artros, lindra smärta, 
optimera och behålla fysisk funktion, förebygga eller reversera progress av skadliga 
strukturförändringar i brosk, ben, ligament och muskler 4. Olika behandlingar kan vara:  
 

• Vid sjukgymnastik får man ett upplägg av kontrollerade övningar som stärker muskler och 
kan ge en viktnedgång. 

 
• Det finns många träningsaktiviteter som man kan göra vid artros, dock är kontaktidrott inte 

att rekommendera. Exempel på bra träning är cykling, simning och stavgång.4 
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• När läkemedel ges som behandling är paracetamol och antiinflammatoriska medel de första 
preparaten. Vid svårare besvär ges tuppkam eller kortisoninjektioner. 

 
• Kirurgi 

o Artroskopi, även kallad titthålsoperation, är en vanlig metod för att kirurgen 
ska smörja brosket, reparera meniskerna eller ta bort irriterad ledkapselvävnad. 
Man använder också metoden för att ”värdera” leden.19 

o Brosktransplantation innebär att kirurgen genom ett titthål tar ut en bit brosk 
som sedan odlas i ett laboratorium i tre-fyra veckor. Därefter sprutas de odlade 
broskcellerna in i ett membran, varvid kroppen själv utvecklar den nödvändiga 
brosken. Nu vet man dock att efter bara 9 dagar är mindre än 5 % av de 
insprutade cellerna fortfarande vid liv. Behandlingen lämpar sig främst för 
unga individer med en lokaliserad broskskada. Det är dock få som har en 
skada som lämpar sig för denna typ av operation.19, 20 

o Har man lättare artros görs en osteotomi som innebär att kirurgen tar bort en 
kil av benet för att knät ska fungera i normal vinkel igen.21 

o Genom att stimulera ledytan med att borra hål i den skadade ledytan och 
genom att celler kan vandra upp till skadan från det underliggande benet kan 
en broskliknande vävnad bildas som kan lindra symtomen. Behandlingen 
fungerar bättre ju yngre individen är.20 

 
• När man har en väldigt långt gången artros och ingen annan behandling hjälper kan en 

protes vara aktuell. Det finns både delproteser och hela proteser där knäleden byts ut till en 
del i plast och en del i metall. Protesen kan hålla upp till 15 år men får inte utsättas för stora 
belastningar, däremot rekommenderas cykling och stavgång. Proteser rekommenderas 
sällan till yngre patienter som vill ha ett aktivare liv. Risken för att protesen lossnar och 
förslits finns fortfarande kvar. Lossnar protesen är det svårt att operera in en ny protes 
eftersom benet blivit ihåligt och fått en viss poröshet.4 

2.4 Träning vid artros 
Artros har sedan länge kallats för ledförslitning men detta uttryck har man på senare tid försökt 
ersätta med ledsvikt eftersom många tror att de vid träningsaktiviteter sliter och skadar leden. 
Många med artros tolkar även smärtan som en varningssignal och undviker därför att belasta den 
smärtande leden. Eftersom brosket behöver en balans i belastningen är det viktigt att man håller 
igång med bra träning. Måttlig belastning ökar hållfastheten hos biologiska material medan en 
försämring av hållfastheten ses vid alltför stor eller alltför liten belastning (se figur 8).6 
 

 
 Figur 8. Schematiskt samband mellan belastning och hållfasthet hos biologiska material.  
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Inaktivitet bidrar till artros, men artros bidrar även ofta till inaktivitet. Av alla vuxna i Sverige 
utövar 25-30 % av männen och 10-15 % av kvinnor inte någon fysisk aktivitet.22 
 
De störst bidragande faktorerna till artros är som sagt hög ålder och ärftlighet och därför är det 
inte möjligt att helt och hållet förebygga artros. Det finns dock fler faktorer till artros och vissa 
går att förebygga med hjälp av träning, så som övervikt, nedsatt muskelstyrka och ojämn 
ledbelastning. I viss mån går det också att förebygga skador på korsband och menisker. Till 
exempel genom rätt träning inom kontaktidrotter där det sker hög ledbelastning i form av både 
axial kompressionskraft och vridvåld kan man på så sätt minska incidensen av artros på sikt.17  
 
Det är endast ungefär 10 % av alla med artros som får så svåra besvär att ett kirurgiskt ingrepp är 
nödvändigt. En del studier stödjer att den bästa behandlingen förutom kirurgi kan vara träning, 
viktminskning och kunskap om sjukdomen. I en studie av Deyle et al. fann man att, förutom att 
knäfunktionen förbättrades efter träning, att träning tycktes fördröjda eller onödiggöra behovet av 
operativa åtgärder under första året efter träningsperioden.4 Det finns även andra studier som 
visar att personer som väntar på att få en ny led insatt valt att skjuta på operationen då de börjat 
träna, och de som sedan väljer att bli opererade blir bättre efter operationen än de som inte tränat. 
De behandlingsrekommendationer som Sverige, övriga Europa och USA utger är en kombination 
av farmakologisk och icke-farmakologisk behandling för de med lätt till måttlig artros.17  

 
Det finns inga generella rekommendationer för hur träning ska utformas vid olika grad av artros. 
Det finns heller ingen specifik träningsaktivitet som anses vara bättre än en annan. Både 
styrketräning och konditionsträning har visats ha en effekt på smärta och fysisk funktion. Ökad 
muskelstyrka och förbättrad neuromuskulär funktion ger ökad stabilitet runt leden, faktorer som 
bidrar till att minska belastningen i leden.17 Det finns studier där man försökt komma fram till 
vilken typ av styrketräning som har störst effekt, dynamisk eller statisk styrketräning. På grund 
av för få testpersoner är resultaten mindre säkra. Åtta veckors dynamisk styrketräning hade något 
bättre effekt på smärta och funktion än statisk.14 Men träningen bör individualiseras med hänsyn 
till varje persons förutsättningar. Allmänt rekommenderar man att träna dynamisk styrketräning 
med sig egna kroppsvikt som belastning och därefter successivt öka belastningen. Intensitet vid 
konditionsträning bör vara sådan att det hjälpligt går att föra ett samtal. Aktiviteten bör bedrivas 
30 minuter/dag totalt, man kan alltså dela upp träningen i tre 10 minuters pass om man inte har 
tid med 30 minuter på en gång.4 
 
Långvarig eller alltför stor belastning ökar risken för utveckling av artros och framåtskridandet av 
artros. Belastningen kan bero på strukturell förändring av leden eller nedsatt funktion i 
muskulaturen. För höft, knä och fot har man sett att svaga höftabduktorer och m. quadriceps 
medför ett förändrat belastningsmönster, med ökad kompression av broskets ytterkanter, det vill 
säga området som är mest sårbart för belastning. Genom att träna upp muskelstyrka, uthållighet 
och neuromuskulär funktion i de muskler som bidrar till ett optimalt belastningsmönster, samt 
träna hållning och kroppsmedvetenhet kan man undvika ytterligare belastning av tunt redan utsatt 
brosk. De som har varus- eller valgusfelställning, som inte kan korrigeras med ortos, bör träna 
muskelstyrka med försiktighet, eftersom muskelkontraktion utan samtidig korrigering av 
belastningsmönstret ytterliggare ökar kompressionen av redan utsatt brosk och därmed påskyndar 
artrosutvecklingen.17  
 
Det finns inga studier som tyder på att måttlig träning skulle ha någon skadlig inverkan på 
brosket. Det är däremot visat att personer med inga eller mycket tidiga artrosförändringar som 



Högskolan i Halmstad Vibrationsträning vid knäledsartros Sanna Bengtsson 
Biomekanikingenjör Examensarbete 10 p Sofia Pettersson 
 

14 / 55 

ökar sin aktivitetsnivå, från ingen eller lätt aktivitet till måttlig aktivitet, får en förbättrad 
broskkvalitet. Detta är tidigare visat med djurstudier, där man har sett att för mycket eller för lite 
träning påverkar balansen mellan syntes och nedbrytning av brosk, så att brosket tunnas ut. Det är 
däremot mer osäkert hur brosk vid svår artros reagerar på träning och belastning.17, 23 I en studie 
framkom att träning stärker brosket vid begynnande av artros.. Man studerade meniskopererade 
patienter, en grupp som är i riskzonen för artros, och jämförde dem som tränat tre gånger i veckan 
med dem som inte tränat alls. Med magnetkamera och med kontrastmedel kunde man konstatera 
att proteoglykanerna ökade vid ökad träning. Vid artros försvinner först proteoglykanerna och 
sedan kollagenen.24  

2.5 Vibrationsträning 

2.5.1 Historik 
Det har funnits många försök att använda mekaniska vibrationer i terapeutiskt syfte. År 1936 
presenterade Sanders CE. en säng med mekaniska sväningar på 0,01 Hz som använts för 
behandling av hjärtproblem. Whedon GD. et al. rapporterade år 1949 att denna säng kunde 
förebygga benskörhet hos unga personer som var sängliggande med gips med 50 %. Men på 
grund av dålig metodik var resultatet ifrågasatt och användandet av en ”svänggivande säng” 
avfärdades.25, 26 
 
På 60-talet konstruerade ingenjören Vladimir Nazarov från Sovjetunionen den första 
vibrationsmaskinen.27 Maskinen överförde vibrationsvågor från distala till proximala länkar i en 
muskelgrupp, främst under utförandet av en isometrisk övning.25 Den användes i hemlighet av 
elitidrottare, dansare på Bolshojbaletten och kosmonauter som försökte undvika muskelförtvining 
och benskörhet efter en längre tids vistelse i rymden. Senare utvecklade den italienska forskaren 
Carmelo Bosco vibrationsmaskinen genom att studera effekterna av såväl frekvensen som 
amplituden av vibrationerna.27 

2.5.2 Vibrationernas egenskaper och biomekanik  
Förr i tiden blev våra förfäder utsatta för många olika vibrationer medan de jagade, slogs och 
högg ner träd. Nuförtiden är människans kropp utsatt för vibrationer under jobbet, resor och 
under fritid och hushållsarbete.26 Människans kropp utsätts vid all aktivitet för yttre krafter t ex 
stötar i benet när hälen möter marken vid gång. Dessa krafter framkallar vibrationer och 
svängningar i kroppens vävnader. Amplituden och frekvensen av vibrationerna bestäms delvis av 
den naturliga frekvensen men också av vävnadens dämpningsförmåga. Kroppen är uppbyggd så 
att en del strukturer och mekanismer ska kunna reglera vibrationerna och stötarna som 
framkommer vid aktivitet. Dessa är ben, brosk, ledvätska, mjukvävnader, ledens uppbyggnad och 
muskelaktivitet. Den naturliga frekvensen av vibrationerna i ett system beror på systemets styvhet 
och massa. I varje muskel har bryggan mellan aktinet och myosinet en viss styvhet. Så vävnadens 
styvhet kan öka med ökad muskelaktivitet.25 
 
Vibrationer är kapabla till att framställa många olika effekter. För att förstå människans reaktion 
är det viktigt att definiera om källan transporterar vibrationer till hela kroppen eller bara en del. 
Olika psykologiska parametrar kan bli störda av vibrationerna och man har gjort många studier 
där man försökt förstå de akuta och kroniska effekterna, som är beroende på karaktären av 
stimulationen, av vibrationsträning. Vibrationer uppfattas inte bara av neuromuskelspolarna utan 
också av skinnet och lederna. 25, 26 
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De biomekaniska variabler som bestämmer vibrationernas intensitet är frekvensen, amplituden 
och acceleration. Utsträckningen av de svängande rörelserna fastställer amplituden (topp till topp 
i mm) på vibrationerna. Repetitionernas hastighet på cyklerna av de svängande rörelserna 
fastställer frekvensen (Hz). Accelerationen tillsammans med frekvensen och amplituden 
bestämmer magnituden på vibrationerna.26, 28 Vibrationer med specifika amplituder och 
frekvenser har under en lång tid studerats för dess skadliga effekter på människan. Men på senare 
tid har man kommit fram till att vibrationer med låg amplitud (<1 – 10 mm) och frekvens (15 - 60 
Hz) är en säker och effektiv träningsmetod för muskuloskelettala strukturer, dock har man inte 
kommit fram till vilken frekvens och amplitud som ger bäst resultat. Med tanke på att det med 
dagens teknologi finns en stor mängd med kombinationer av olika amplituder och frekvenser är 
det klart att det finns en bred variation på vibrationsträningsprogram som kan användas på 
människor.25  
 
Den svängande rörelsen kan bildas genom olika sätt så som sinusvågor, multisinusvågor, 
slumpmässiga vågor, stationära vågor eller kortvariga vågor.28 De flesta studier som har gjorts 
med vibrationsträning har skett på specialdesignade plattor där vibrationernas amplitud bestått av 
sinusvågor. Det är bara med vibrationer från sinusvågor som man kan analysera effekten av en 
frekvens. De vibrationsplattor som finns på marknaden nu använder sig av två olika system: a) 
hela plattan svänger upp och ner. b) växelvisa vertikala rörelser på varsin sida om stödpunkten.26 

2.5.3 Effekter 
De negativa effekterna av vibrationer har studerats under många decennier och inriktats på 
helkroppsvibrationers effekt på ryggen. Vibrationer som överförs till kroppen förstärks när de 
sammanfaller med kroppens naturliga frekvenser i olika kroppsdelar och organ och kan då ge 
upphov till töjningar och hoptryckningar av vävnader i varierande grad.29 Frekvensen för de 
skadliga helkroppsvibrationerna ligger runt 5 Hz.28 För lång exponering med vibrationer har 
visats ha en skadlig effekt på mjukvävnad, inklusive muskeltrötthet, minskning av de motoriska 
enheternas impulshastighet och kraften i muskelkontraktionen, minskning av nervens 
ledningshastighet och försvagad perception.25 

 
Problem i nedre delen av ryggen på grund av för lång utsättning för helkroppsvibrationer i 
industriella förhållanden är en av de ledande orsakerna till arbetsoförmåga inom industrin. 
Forskningen inom vibrationsträning har kommit fram till att träningen kan vara en effektiv icke 
medicinsk behandling för de med smärta i nedre delen av ryggen. Ryggraden är den viktigaste 
strukturen att tänka på vid helkroppsvibrationer. Detta eftersom vibrationsvågorna transporteras 
genom ryggraden för att komma ut till hela kroppen. Helkroppsvibrationer kan vara en orsak till 
skador på ryggraden, men de negativa effekterna av vibrationerna beror på karaktären på 
vibrationerna (betydligt lägre frekvenser runt 5-8 Hz) och positionen på vibrationskällan.28 
 
Vibrationer genom handen är förknippad med kärl, neurologiska, muskuloskelettala problem 
kända som ”hand-arm vibrations syndrom” (HAVS).26 
 
Vibrationsträning är ett nytt ämne för forskning inom sport och medicin. Vibrationsfrekvensen 
vid träning ligger mellan 25-35 Hz. Många träningslokaler och rehabiliteringscenter använder 
vibrationer i sina träningsprogram, men kunskapen om säkra och effektiva träningsprogram är 
väldigt begränsad, och marknadsföringen från företag och ”experter” kan vara felaktiga.25  
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Den omedelbara effekten av vibrationsträning tycks hänga samman med varaktigheten av 
vibrationerna, personens fysik (vältränad vs. otränad) och vibrationernas karaktär (amplitud, 
frekvens och acceleration).28 
 
Enligt Idrotts Medicinska Centralen i Malmö (IMC) kan man genom vibrationsträning få en 
ökning på 50 % av blodgenomströmningen och de slaggprodukter som uppstår i muskeln till följd 
av träning spolas ut med blodet. Det leder till minskad risk för träningsvärk och kortare 
läkningstid vid skador. Eftersom man tränar en kort tid får man mindre belastning på leder och 
senfästen. Vibrationsträning anses även ha andra effekter, såsom viss smärtlindring, ökad 
rörlighet, muskelstyrka, serotoninhalt, balans samt endorfin. Genom av att vibrationsträning 
stärker muskulaturen och förbättrar balansen kan man förbättra uthålligheten vid gång.27, 43  
 
Sträckreflexen (eng; tonic vibration reflex, TVR) gör att muskeln spänner sig, då den får ett slag, 
så att den inte skadas.27 Det har rapporterats att sträckreflexmuskeln kan framkallas av låga 
frekvenser (1 – 30 Hz) när den utsätts för helkroppsvibrationer. Men även på höga frekvenser 
(100 – 150 Hz) kan den framkallas med antingen helkroppsvibrationer eller delkroppsvibrationer 
(hand/arm).26 Till exempel statisk träning av vadmuskeln på en vibrationsplatta kan medföra att 
muskeln spänns mer än vad man viljemässigt klarar av och detta kan då ske 35 gånger per sekund 
vid 35 Hz.27 Med vibrationsträning får man även en aktivering av de stabiliserande musklerna 
kring lederna och de små musklerna t ex multifiderna vid ryggraden. 30 

2.5.3.1 Studier 
Vibrationsträning har visats ha en specifik neuromuskulär och hormonell respons. År 1998 
gjordes en studie av Bosco C. et al. som visade att 10 dagars vibrationsträning kunde förbättra 
den neuromuskulära prestationen. Studien visade även att en total vibrationsträning på 100 
minuter i 10 dagar kunde förbättra förmågan för unga vältränade personer att hoppa vertikalt. 
Denna snabba kraftökning tillskrevs en neurogen aktivering.28 
 
I en annan studie av Bosco C. et al. (1999) observerades reaktioner från helkroppsvibrationer 
under 10 minuter. I försöksgruppen ingick sex kvinnliga elitvolleybollspelare. De testades med 
en maximal dynamisk benpress där vikterna 70, 90, 110 och 130 kg lades på. Testet genomfördes 
med MuscleLab som registrerar hastighet, effekt och kraftutveckling. Frekvensen på 
vibrationerna i denna studie var 26 Hz (amplitud = 10mm). Efter det inledande testet valdes 
slumpmässigt ett ben ut för vibrationsträning och ett för kontroll. Vibrationsträningen bestod av 
10 x 60 sekunders arbete, med 60 sekunders vila mellan varje intervall, på en vibrationsmaskin 
med vertikala sinusoidala vibrationer. Efter träningsperioden gjordes det inledande testet igen. 
Före vibrationsträningen såg man inte någon signifikant skillnad mellan det tränade och otränade 
benet i de mekaniska parametrar som man testade. Vid det andra testtillfället såg man i det 
vibrationstränande benet en signifikant förbättring i utvecklad medeleffekt, medelhastighet och 
medelkraft. Förhållandet mellan kraft och hastighet samt effekt och hastighet hade förbättrats.31 

 
Delecluse C. et al. gjorde 2003 en studie där man kom fram till att ett tolvveckors 
träningsprogram med helkroppsvibrationer med frekvensen 35-40 Hz framkallade en signifikant 
förbättring av styrka i knäextensorerna i friska, otränade unga kvinnor.32 
 
Torvinen S. et al. (2002) kom fram till att hopp höjden och kraften i isometrisk knä extension 
hade ökat 2 minuter efter 4 minuters vibrationsträning. Studien gjordes på 16 unga friska 
personer (8 kvinnor, 8 män).33 Bosco C. et al. gjorde 2000 en studie på 14 unga män där man 
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kom fram till liknande resultat. Förmågan att hoppa vertikalt hade förbättrats efter 10 minuters 
vibrationsträning, samtidigt som en ökning av produktionen av testosteron och tillväxthormon 
och en omedelbar minskning av kortisol påvisades.34 I en studie av Di Loreto C. et al. fick man 
ingen ökad koncentration av hormoner efter 10 minuters helkroppsvibrationer på 30 Hz.35 
 
Bautmans, I. et al. utförde 2005 en sex veckor lång randomiserad helkroppsvibrationsstudie på 24  
vårdhems boende i åldrarna 67-88. Man tittade på maxgrepp av den dominanta handen, balans, 
gång, flexibilitet i övre och nedre extremiteten, knäextension och funktionell prestation. Tretton 
personer fick statiskt vibrationsträning och resterande tränade statiskt utan vibrationer. Vid 
baslinjen hade båda grupperna liknande resultat för de olika variablerna. Efter träningsperiodens 
slut visade testerna i vibrationsgruppen förbättrad balans och gång jämfört med kontrollgruppen. 
Inga andra signifikanta skillnader observerades mellan grupperna. 36 
 
Kawanabe, K. et al. (2006) utförde en studie vars syfte var att kartlägga de positiva effekterna av 
helkroppsvibrationsträning, jämfört med styrketräning, balansträning och gång, på gångförmågan 
hos äldre. Sextiosju personer i åldrarna 59-86 delades in i två grupper; vibrationsträning + ordinär 
träning och en kontrollgrupp med ordinär träning. Vibrationsträningen utfördes på frekvensen 12-
20 Hz, 4 min/tillfälle, 1 gång i veckan. Alla deltagande i båda grupperna fick samma 
instruktioner för den ordinära träningen att rutinmässigt utföra träning för balans och 
muskelstyrka samt att promenera 2 ggr/vecka. Efter 2 månaders träning var gånghastigheten, 
steglängden och maximalt stående på ett ben betydligt förbättrat i vibrationsgruppen, medan 
ingen signifikant skillnad sågs hos kontrollgruppen. 37 
 
Rittweger J. et al. kom år 2003 fram till att vid huksittande under exponering av vibrationer blev 
testpersonerna mer uttröttade i jämförelse med huksittande utan vibrationer.38  

 
Signaler med vibrationer på en låg nivå har visats vara effektiva till att motverka benskörhet. 
Vibrationer på 30 Hz under 20 minuter per dag under 1 år stimulerade en ökning på 34,2 % av 
densiteten av trabekulärt ben i proximala delen av femur på vuxna får.39 
 
Trots att det finns många studier som visar på positiva effekter av vibrationsträning finns det även 
studier som visar att vibrationer inte skulle ha någon effekt på t ex vertikala hopp, muskelaktivitet 
och graden av kraftutveckling. De Ruiter CJ.(2003) konstaterade i sin studie att vibrationsträning 
på unga otränade studenter under en kort tid inte ökar muskelaktiviteten under maximal 
isometrisk kraftutveckling av knästräckarna.40 En studie gjord av Cochrane DJ. et al. (2004) 
undersökte vilken effekt vibrationsträning under en kort tid har på kraft, hastighet och rörlighet 
genom vertikalt hopp, löpning och olika rörlighetstester. Testgruppen bestod av 24 icke atleter 
indelade i två grupper, en vibrationsgrupp och en kontrollgrupp som inte tränade alls. Tester 
gjordes före och efter träningsperioden som varade i 9 dagar. Resultatet som man kom fram till 
visade ingen större skillnad mellan vibrationsgruppen och kontrollgruppen i de olika testerna. 41 

2.5.4 Vibrationsträning med knäledsartros 
I nuläget finns det inga rapporter om hur vibrationer påverkar brosket. Eftersom brosksjukdomar, 
t ex artros, ständigt ökar i hela världen behövs forskning om hur vibrationer påverkar brosk för att 
i framtiden kanske kunna rekommendera vibrationsträning som rehabilitering.   
 
I Danmark har man nyligen gjort en studie där man vibrationstränat 52 kvinnor, över 50 år, med 
artros i knäna. Man har haft 3 olika grupper där en grupp har fått träna på en balansplatta med 
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vibrationer, den andra gruppen har fått träna på en stabil vibrationsplatta och tredje gruppen har 
inte fått träna alls. Resultatet av denna studie har ännu inte publicerats.42 

2.5.5 Framtiden 
Det finns idag många forskare och ingenjörer som arbetar med vibrationsträning och samtliga är 
överens om att detta är en del i dagens och framtidens träningsmetoder både bland idrottare, 
vanliga människor som vill må bättre, inom sjukvården, äldrevården och rehabilitering.27 Det 
finns fortfarande för få studier som har undersökt vibrationsträning under en längre tid, varför 
behövs fler studier som pågår under en längre tid och med en stor population behövs. 
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2.6 Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att se om styrketräning på en Xrsize vibrationsplatta påverkar 
muskelstyrka, rörlighet och upplevd smärta hos personer med knäledsartros. 

2.7 Mål 
Vårt mål med studien var att med hjälp av vibrationsträning minska den upplevda smärtan av 
knäledsartros genom ökad muskelstyrka, vilket i sin tur kan leda till större rörlighet.  

2.8 Hypotes 
a) Vibrationsträning ger testpersonerna ökad muskelstyrka och rörlighet. 
b) Testpersonerna får ingen omedelbar ökad smärta av vibrationsträning. 
c) Vibrationsträning ger testpersonerna minskad smärta i det dagliga livet. 

2.9 Avgränsningar 
1 En typ av vibrationsmaskin har använts, Xrsize (se 

bild 1):  
Xrsize är avsedd för rehab (även gym, företag och 
idrottare). 
Storlek: plattan 80x80 cm och 20 cm hög 
Konsolens höjd 120 cm 
Vikt: 90 kg 
Frekvens: 20-50 Hz 
Tid: 10 sek – kontinuerlig gång 
Vibrationsplatta: anodiserad aluminium 
2 st vibrationsmotorer 220 V, som endast ger 
vertikala vibrationer, vilket är det som mest av all 
publicerad forskning har använt sig av.43  

2 Personer med röntgenverifierad knäledsartros har 
studerats. 

3 Träningsperioden begränsades till 7 veckor. 
4 På grund av vibrationsmaskinens speciella krav på 

träningspersonen begränsades urvalet av personer. 
De fick inte ha någon av följande åkommor:  

 
o Lungproblem   o Graviditet 
o Hjärtproblem t ex kärlkramp, klaffel  o Epilepsi 
o Nyligen genomgången operation  o Migrän 
o Blödningar (öppna sår)   o Tumör 
o Fot-, knä- eller höftimplantat  o Feber 
o Metalliska eller syntetiska implantat t ex pacemaker 
o Akuta ryggsjukdomar t ex diskbråck 
o Svullnader som inte beror på stukningar, vrickningar etc. 
o Nyligen insatt spiral (2 mån)30 

Bild 1. Xrsize vibrationsmaskin43 
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2.10 Etik 
Fullständig konfidentialitet garanterades genom hela arbetet. De personnummer som visats av 
testpersonerna har strukits direkt på plats för att bibehålla sekretessen. 
Informerat samtycke fastställdes (se bilaga 2), vilket innebar att testpersonerna när som helst 
under studien kunde avbryta sin medverkan .44  
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3. Metod 

3.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudier har inneburit att söka information om knäts anatomi, mekanik och artros. Även 
information och tidigare gjorda studier om vibrationsträning och träning vid artros.  

3.2 Rekrytering av testpersoner 
Första metoden för att komma i kontakt med personer med knäledsartros var att kontakta FoUU 
(Forskning, utveckling och utbildning) på länssjukhuset i Halmstad. De skulle hjälpa till att 
rekrytera testpersoner via röntgenkliniken på sjukhuset. Kriterierna för testpersonerna var: 
röntgenverifierad knäledsartros, 2-3 på Ahlbäcks skala, + 45 år och klara av kriterierna för 
vibrationsmaskinen.  
 
Andra metoden var att dela ut informationsblad med kort information om studien och de kriterier 
som skulle uppfyllas på testpersonerna. Kriterierna var desamma som vid första metoden dock 
utan Ahlbäcks skala. Informationsbladen delades ut på vårdcentraler, privat ortopedmottagning 
(Movement), ortopeden på länssjukhuset, Hälsoteamet Halmstad, servicehus, 
reumatikerförbundet halland, bingohallar, boulehallar och offentliga platser. 

3.3 Design 
Den ursprungliga designen såg ut som följande: 

• En kontrollgrupp på 10 personer. 
• En vibrationsgrupp på 10 personer. 
• Lottning av vem som hamnar i de olika grupperna. 
• Testtillfälle före och efter träningsperioden. 
• Intervention 2 ggr/vecka i 7 veckor (totalt 14 gånger per testperson), en träningsfri dag 

mellan gångerna. 
 
På grund av problem med rekrytering av testpersoner och därmed försening av studiens start blev 
det nödvändigt att ändra på designen. Ingen kontrollgrupp användes utan 1 testperson fick göra 
övningarna utan vibrationer. När testpersonen efter bara 2 gånger visat sig få mer smärta avbröts 
träningen och testpersonen började träna med vibrationer. För att se om det fanns någon mer 
testperson som upplevde smärta vid träning utan vibrationer fick alla prova på detta vid det fjärde 
träningstillfället. Interventionen har pågått under 5-7 veckor med 2-3 tillfällen per vecka. På 
grund av sjukdom, arbete och resor har variationen på antalet träningstillfällen blivit 10-15. 
Testtillfällena och interventionen har ägt rum inom tidsramen vecka 9-17. 
 
Testinstruktioner lästes upp vid varje testtillfälle för att alla skulle få samma information om 
övningarna (se bilaga 3). 

3.4 Mätmetoder 

3.4.1 KOOS - Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score 
KOOS är en kvantitativ mätmetod utformat för att skatta upplevd smärta och associerade problem 
i nedre extremiteter. Det är främst riktat till de med knäskada som kan resultera i artros t ex 
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korsbandsskada eller meniskskada. Testet är indelat i fem delar: smärta, andra symtom, funktion i 
dagliga livet, funktion i fritid och idrott och knärelaterad livskvalité. Varje fråga har 5 boxar som 
är graderade 0 – 4 (se bilaga 4). Resultatet fås som ett uträknat värde för varje del. Där 100 är 
mycket bra och 0 är mycket dåligt. Formeln som används för att räkna ut värdet är samma för 
varje del och räknas lätt ut i ett exceldokument. Formeln ser ut som följer, P1-P9 betyder fråga 1-
9 under smärtdelen (eng; Pain)45: 
 
 
  
 
Första gången skickades frågeformuläret hem till testpersonerna för ifyllning i lugn och ro innan 
första testtillfället. Efter träningsperioden fick testpersonerna fylla i frågeformuläret under det 
sista testtillfället. Frågorna skulle besvaras utifrån den senaste veckan. 

3.4.2 Kvalitativa intervjuer 

3.4.2.1 Intervju 1 
En intervju med testpersonerna ägde rum vid första testtillfället för att få en uppfattning om 
dennes artros, träningsbakgrund och dagliga liv (se bilaga 5). Detta gav oss en uppfattning om 
hur vår population såg ut.  

3.4.2.2 Intervju 2 
Vid andra testtillfället utfördes en ny intervju delvis återkopplande till den första för att höra 
testpersonernas uppfattning om studien och eventuella förändringar (se bilaga 6). 

3.4.2.3 Avslutande kvalitativ utvärdering 
För att avsluta studien utfördes en utvärdering med testpersonerna i form av en diskussion. De 
frågor som var personliga besvarandes enskild innan diskussionen. (se bilaga 7) 

3.4.3 VAS  
VAS är en visuell analogskala för skattning av upplev smärta. Skalan är ett väl utprövat 
hjälpmedel i kliniska analyser av smärtproblem. Skalan är en 10 cm lång linje som går från ingen 
smärta till värsta tänkbara smärta (se figur 9). Testpersonerna fick markera på linjen hur mycket 
smärta han eller hon upplevde i knäna vid tillfället.46 

36 
Total score P1-P9 x 100

36 
100 -  = 100 -  =  

Ingen 
smärta 

Värsta 
tänkbara 
smärta 

Figur 9. VAS, Visuell analogskala. 
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3.4.3.1 Testtillfällena 
Vid de två testtillfällena visades VAS för testpersonerna. Den visades både före och efter övriga 
tester som togs vid testtillfällena. För att underlätta för testpersonerna att gradera sin upplevda 
smärta efter testerna visades vad testpersonerna gav för svar före testerna.  

3.4.3.2 Veckodagbok 
Varje testperson fick under träningsperiodens gång fylla i en VAS-dagbok, den skulle fyllas i 
morgon och kväll. Under varje skala fanns utrymme för att skriva kommentarer om det hänt 
något speciellt under dagen, så som träning, vilat mycket eller arbetat mycket som kan ha 
påverkat den upplevda smärtan. 

3.4.3.3 Träningsdagbok 
Vid varje träningstillfälle fick tespersonen gradera sin upplevda smärta i knäna före och efter 
träningsövningarna. Precis som för testtillfällena fick testpersonerna se var de gjort markeringen 
på skalan före träningsövningarna.  

3.4.4 Elektrogoniometer 
Testet visar testpersonens rörlighet i knät. Med hjälp av en Elektrogoniometer som fästes på knät 
med dubbelhäftande tejp mäts olika vinklar. I detta test mättes vinkeln både vid maximalt 
flekterat knä och vid rakt, avslappnat, knä för att se om testpersonen har en hyperextension.  
 
För att kunna rikta Elektrogoniometern behövdes tre riktpunkter, trochanter major, ledspringan 
och malleolus lateralis. 
 
Till testet behövdes: 
• Dataprogrammet MegaWin 2,5 
• Elektrogoniometer kopplade till en handdator eller online till datorn. Me6000 
• Dubbelhäftande tejp 
• Bord eller brits 
 
Testinstruktören läste följande instruktioner för 
testpersonen samtidigt som de visades:  
Ta av dig skorna och lägg dig ner på rygg med händerna 
längs med sidan. Vi kommer att starta med att känna på din 
höft, fotknöl och ditt knä för att få fram tre riktpunkter. För 
sedan hälen mot rumpan utan att använda resten av kroppen 
och inte hjälpa till med händerna. När du känner att du 
kommit så långt bak som du kan kommer vi att mäta 
ledvinkeln med en elektrogoniometer. Lägg sedan ner benet 
längs bordet. Vi tar sedan tag om din häl och för upp benet 
så att det lättar från bordet, det är viktigt att du då är riktigt 
avslappnad i hela benet. Även här kommer vi att mäta 
ledvinkeln. Mätningarna kommer ske på båda benen. 
 
Mätinstrumentet, elektrogoniometern, visades för testpersonen så att ingen rädsla för testet fanns. 

Bild 2. En av övningarna under 
elektrogoniometern. 



Högskolan i Halmstad Vibrationsträning vid knäledsartros Sanna Bengtsson 
Biomekanikingenjör Examensarbete 10 p Sofia Pettersson 
 

24 / 55 

3.4.5 MuscleLab 
I detta test mättes den koncentriska explosiviteten i framför allt m. quadriceps under en knäböj. 
Utifrån den totala belastningen (90 % av kroppsvikten + den externa vikten), kraften och 
hastigheten som används för att lyfta stången räknar MuscleLab ut explosiviteten [W].  
 
Till testet behövdes: 
• Datorprogrammet MuscleLab V7.18 
• Mätutrustning MuscleLab  
• Fri stång (cirka 3 kg) 
• 7,5 kg vikter 
 
Testinstruktören läste följande instruktioner för testpersonen 
samtidigt som allt visades:  
I detta test ska vi mäta explosiviteten i lårmuskeln på framsidan. Vi 
vill att du ska stå i positionen för knäböj. Detta innebär att du ska stå 
med fötterna höftbrett och placera stången bakom nacken. När 
övningen ska utföras ska du gå ner till 90 grader och kan du inte det 
gå ner så långt du kan. Uppresningen ska ske så snabbt som möjligt 
6 gånger och det är viktigt att du inte lyfter på hälarna. För att du ska 
träna på rörelsen får du prova utan tyngd på stången ett par gånger 
sedan lägger vi på en tyngd på 10,5 kg. 
 

3.4.6 Fem uppresningar från stol 
Med hjälp av främst nedre extremiteters styrka men även psykologisk prestation, balans, 
koordination och flexibilitet visade detta testet hur lång tid det tar för en testperson att resa sig 
fem gånger från en stol så snabbt som möjligt. Vid testet registrerades tiden i sekunder och 
hundradelar. 
 
De material som behövdes för att utföra testet var: 

• En stol utan armstöd med måtten: sitthöjd 45 cm, total höjd med ryggstöd 80 cm, sittdjup 
44 cm och sittbredd 44 cm.  

• Ett tidtagarur.  
• Testpersonen ska ha bekväma skor på sig under testet.  

Stolen placerades med stolsryggen mot en vägg för att få stabilitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4. Stol som använtdes i testet.

Bild 3. Knäböj vid MuscleLab 
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Testledaren läste upp följande instruktioner för testpersonen samtidigt som allt visades:  
Du ska nu göra fem uppresningar från stolen så snabbt som möjligt med händerna korsade på 
bröstet. Varje uppresning innebär att du ska stå helt rak i benen och sedan sätta dig så att du rör 
vid ryggstödet. Vi börjar tidtagningen när du lyfter från stolen, det är alltså du som bestämmer 
när testet startar, och stannar tiden vid den femte uppresningen, ståendes med raka knän. 
 
Om det skulle uppstått problem under testet gjordes följande registrering: 

• Om testpersonen vägrat att göra testet eller inte förstått instruktionerna: “Participant 
refused.” 

• Om testpersonen inte kunnat utföra testet: “Not attempted/unable.” 
• Om testpersonen försökt men inte kunnat göra fem uppresningar utan att använda 

armarna: “Attempted, unable to complete” och skrivit antal uppresningar som klarades 
utan att använda armarna. 

3.4.7 Sex minuters gångtest 
Detta test var ett funktionstest som visade hur långt testpersonen kunde gå på 6 minuter på ett 
gångband. Sträckan registrerades vid 3 och 6 minuter och pulsen vid 2, 4 och 6 minuter. 
 
Till testet behövdes: 

• 1-2 tidtagarur (En för att kontrollera gångbandets tid 
och en för pauserna). 

• Gångband, Nordictrack 9800 Incline Trainer. 
• Borgs symtomskala, där smärta i knäna ska uppskattas 

(se bilaga 8). 
• Borgs ansträngningsskala (se bilaga 9). 
• Pulsband med klocka, Polar. 

Testet utfördes i en laborationssal utan medryckande musik. 
 
Testledaren läste upp följande instruktioner som förklarade 
hur testet gick till: 
På det här testet vill vi se hur långt du kan gå på 6 minuter. 
Du bestämmer själv hur snabbt du vill gå genom att justera 
farten med de blå plus och minus knapparna. Vi har satt utgångshastigheten till 4 km/h, därifrån 
får du själv trycka på plus och minus till en hastighet som passar dig. Du ska hålla ett sådant 
tempo så du tycker att det är något ansträngande, se grad 12-13 på borgs ansträngningsskala. Det 
innebär att du ska ha en puls på cirka 120-130 slag/minut. Vi har satt ett pulsband runt ditt bröst 
som skickar signaler till gångbandet. Pulsen kan avläsas på displayen. Vi kommer att registrera 
pulsen vid 2, 4 och 6 minuter. Det är tillåtet att under testet stanna och vila för att sedan fortsätta. 
Du får vila hur många gånger du vill och hur länge du vill. När du vill vila så tryck på den stora 
röda stoppknappen. När du vill fortsätta trycker du på den gröna startknappen. Testet startar när 
du känner dig redo och trycker på den gröna startknappen. När du har gått exakt 6 minuter 
kommer vi att trycka på stoppknappen. Sedan kommer vi visa dig Borgs smärtskala där du får 
markera hur mycket smärta du upplever i knäna efter testet. 
 
 
 

Bild 5. Gångbandet som använts 
under testet. 



Högskolan i Halmstad Vibrationsträning vid knäledsartros Sanna Bengtsson 
Biomekanikingenjör Examensarbete 10 p Sofia Pettersson 
 

26 / 55 

Borgs ansträngningsskala kallas även RPE-skala (Rating of Perceived Exertion). Den visar 
upplevd ansträngning där språkliga uttryck för nivåbestämning är förankrade i en numerisk skala 
från 6-20. Med RPE-skalan menar man att både ansträngningsnivå och pulsfrekvens under ett 
aerobt arbete följer varandra. Det vill säga att 13 på skalan motsvarar 130 slag/min i puls och 
detta kan jämföras med en något ansträngande upplevelse i språkligt uttryck. Denna beräkning 
gäller för yngre medelålders (35-45 år) och är en väldigt grov beräkning då individuella faktorer 
spelar in. Relationen mellan RPE och pulsfrekvens förändras med individens ålder. Framför allt 
sjunker maxpulsen med ökad ålder vilket gör att förhållandet mellan RPE och pulsfrekvensen 
förändras.4  

 
Kan individen själv påverka och styra arbetsintensiteten så upplevs arbetet oftast mindre 
belastande än om det utförs utan egentlig egenkontroll. Andra faktorer som kan påverka skalan är 
miljön. Att göra aktiviteten under värme eller kyla, luftfuktighet eller med medryckande musik 
påverkar känslan av ansträngning. Även att göra aktiviteten i laborationssal eller ute i fält kan 
avgöra graden av ansträngning. I den praktiska användningen av skalan bör det alltså 
uppmärksammas att såväl miljömässiga som individrelaterade faktorer kan och kommer att 
påverka ansträngningsupplevelsen.4  

 
Borgs symtomskala som även kallas CR-10-skalan (Category Ratio) är en generell skala för 
intensitetsmätning av de flesta typer av förnimmelser och känslor. Även här är språkliga uttryck 
förknippade med en numerisk skala. Den numeriska skalan går från 0 – 11 och innehåller även 
decimaltal.4  

3.4.8 Enbenshopp 
Detta test var ett funktionstest där man i centimeter mätte hur långt 
testpersonen kunde hoppa på ett ben. För att kunna hoppa på ett ben 
krävdes balans samt muskelstyrka i de nedre extremiteterna. 
 
Till testet behövdes ett måttband och en linjal eller annat rakt föremål 
att mäta med. 
 
Testledaren läser upp följande instruktioner för testpersonen samtidigt 
som allt visades: 
Du ska hoppa tre gånger på vartdera ben. Stå på ett ben, tåspetsen där 
måttbandet börjar och med händerna på ryggen och hoppa sedan så 
långt du kan. Landningen måste ske med samma ben och det andra 
benet får inte nudda marken någon gång under hoppet. Håll 
balansen så pass länge så att vi kan mäta var din häl landar. Tänk 
på att hoppa så långt att du klara av att hålla balansen och kan du 
inte hålla balansen så länge så ogiltigförklaras hoppet. Du har tre 
hopp på dig med vartdera ben och det längsta hoppet för var ben 
räknas. Skulle det skilja mer än 10 cm mellan hopp två och tre 
utförs ytterligare ett hopp. Du har ett provhopp med vartdera ben 
på dig innan mätningen börjar.47 
 
 
 
 

Bild 7. Slutet av enbenshopp då 
mätning sker på vänster ben. 

Bild 6. Början av ett 
enbenshopp med höger 
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3.5 Vibrationsträningsprogram 
De tre träningsövningarna för de nedre extremiteterna togs fram av Hälsoteamet Halmstad och 
Idrotts Medicinska Centralen i Malmö (IMC). Frekvensen var 25 Hz genom hela 
träningsperioden och amplituden var 3-4 mm.  
 
Alla övningar utfördes dynamiskt och vila mellan övningarna och tempot bestämdes av 
testpersonerna själva. Enbart den egna kroppsvikten användes som belastning. 
 
I alla övningar behövdes en spänd mage och rak rygg för att hållningen under övningarna skulle 
bli optimal. Hållningen på vibrationsplattan var mycket viktig eftersom om man står rakt upprätt 
på plattan resulterar det till en hög överföringsgrad av vibrationerna som kan leda till illamående. 
26 
 
Vid vibrationsträning för benmuskulatur aktiveras även stabiliserande muskler runt knäna.  
 
 

Följande instruktioner för varje övning ges till 
testpersonerna:  
 
Knäböj 
Utgångsposition: placera fötterna lite mer än axelbrett isär, lätt 
böjda knän. Gör en knäböj där du går ner i cirka 90 grader och gå 
upp utan att fullt sträcka ut benen.  
Hållning: bak med rumpan, spänn magen, rak rygg (behåll 
naturlig svank), blicken ”uppåt”. 
Tänk på: sätt dig bakåt med tyngdpunkten på hela foten. Knäna 
får inte passera tårna.  
Aktiverade muskler: m. quadriceps och mm. gluteus. 
 
 
 
 
 
 
Utfall 
Utgångsposition: placera båda fötterna lite isär på brädan och ta 
ett steg bak med den ena foten på golvet bakom. Dra handtagen 
mot dig, tryck ner hela foten mot plattan. Gör små uppresningar 
där du använder det bakre benet till att pressa upp. 
Hållning: spänn magen, rak rygg, blicken ”uppåt”. 
Tänk på: steget ska vara så långt att knäleden är 90 grader på 
båda benen. Knäna får inte passera tårna. 
Aktiverade muskler: m. quadriceps och mm. gluteus.

Bild 9. Bild på övningen utfall. 

Bild 8. Bild på övningen 
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Vadpress 
Utgångsposition: placera fötterna höftbrett isär och håll en 
lätt knäböj och arbeta med att göra tåhävningar. 
Hållning: bak med rumpan, spänn magen, rak rygg, blicken 
”uppåt”. 
Tänk på: Försök komma så långt upp på tårna som möjligt.  
Aktiverade muskler: m. gastrocnemius. 
 
 
 
 
 
 
 

Träningstillfälle Övning Frekvens 
(Hz) 

Antal rep. 
x antal sek      

1 Knäböj 25 3x20  2 Knäböj 25 3x20 
  Utfall 25 2x20    Utfall 25 2x20 
  Vadpress 25 3x20    Vadpress 25 3x20 
         

3 - ökning Knäböj 25 3x30  4 - stilla Knäböj  3x30 
  Utfall 25 2x30    Utfall  2x30 
  Vadpress 25 3x30    Vadpress  3x30 
         

5 Knäböj 25 3x30  6 Knäböj 25 3x30 
  Utfall 25 2x30    Utfall 25 2x30 
  Vadpress 25 3x30    Vadpress 25 3x30 
         

7 - ökning Knäböj 25 4x30  8 Knäböj 25 4x30 
  Utfall 25 3x30    Utfall 25 3x30 
  Vadpress 25 4x30    Vadpress 25 4x30 
         

9 Knäböj 25 4x30  10 Knäböj 25 4x30 
  Utfall 25 3x30    Utfall 25 3x30 
  Vadpress 25 4x30    Vadpress 25 4x30 
         

11 - ökning Knäböj 25 5x30  12 Knäböj 25 5x30 
  Utfall 25 4x30    Utfall 25 4x30 
  Vadpress 25 5x30    Vadpress 25 5x30 
         

13 Knäböj 25 5x30  14 Knäböj 25 5x30 
  Utfall 25 4x30    Utfall 25 4x30 
  Vadpress 25 5x30    Vadpress 25 5x30 

Bild 10. Bild på övningen vadpress. 

Tabell 1. Träningsprogram som förklarar vilken övning som ska göras, vilken frekvens som 
gäller, antal repetitioner och längd på övningen. 
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4. Resultat 

4.1 Mätmetoder 

4.1.1 KOOS - Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score 
Värdena från frågeformuläret KOOS sammanställt i en tabell där 100 = mycket bra och 0 = 
mycket dåligt. Pil upp visar på en förbättring, pil ner visar på en försämring och = visar att det 
inte har skett någon förändring. 

TP Testtillfälle Smärta Symtom 
Funktion, 

dagliga 
livet 

Funktion, 
fritid och 

idrott 
Livskvalité 

1 1 64 61 63 10 44 
1 2    69 ↑    61 =    63 =     30 ↑    56 ↑ 
       

2 1 64 68 68 55 44 
2 2    69 ↑     61 ↓    79 ↑    35 ↓    63 ↑ 
       

3 1 42 75 59 25 56 
3 2    69 ↑    79 ↑    81 ↑    25 =    44 ↓ 
       

4 1 39 29 41 0 6 
4 2    47 ↑    29 =    65 ↑    0 =    6 = 
       

5 1 61 71 66 15 25 
5 2    53 ↓    46 ↓    56 ↓    0 ↓    25 = 
       

6 1 64 89 74 30 50 
6 2    67 ↑    71 ↓    63 ↓    20 ↓    38 ↓ 
       

7 1 47 43 38 0 6 
7 2    69 ↑    68 ↑    93 ↑   10 ↑    44 ↑ 

 

4.1.2  Kvalitativa intervjuer 

4.1.2.1 Bakgrundsdata för hela populationen 
Testgruppen bestod av sex kvinnor och en man där medelåldern var 62,3 år inom intervallet 56-
70 år. Medelvärdet på BMI var 27,9 inom intervallet 25,4-29,9. Ingen testperson har minskat 
drastiskt i vikt på grund av träningen. Fem av testpersonerna hade ärftlighet som en 
bakomliggande faktor till sin artros, en testperson hade haft en meniskskada sedan tidigare och en 
ansåg sig ha utvecklat sin artros genom sitt arbete som elektriker. Två stycken i gruppen var 
hjulbenta. Två stycken använde inlägg och en vid behov. Tiden som testpersonerna haft smärta 
av sin artros var mellan 1-15 år. Sex stycken hade artros i båda knäna och en enbart i höger knä. 
Artros i andra leder var hos två personer proximalt om knäna och hos en distalt om knäna. 

Tabell 2. Sammanställning av resultat från KOOS.
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Morgonstelheten vid studiens början varierade mellan 5-60 minuter. Tre av dessa hade vid 
testtillfälle två förkortat sin morgonstelhet till 5-30 minuter. 

4.1.2.2 Övrig data från intervjuerna för samtliga testpersoner 
TP 1 
Intervju 1:  
Påverkar smärtan din vardag? Går begränsat i trappor. Tar alltid värktablett vid mer 

ansträngande aktivitet. 
När har du mer smärta än 
vanligt? Något du undviker då? 

Undviker trappor och ansträngande aktiviteter. 

Tidigare behandling för 
artrosen? 

Glukos, ”nyponpulver”, artrox, voltaren. 

Vibrationstränat tidigare? 1 gång på Hälsoteamet. 
Träning tidigare i livet? Simmat. 
Tränar du något nu? Stavgång och cykling. 
Fysiskt aktiv/vecka? Golfsäsong 2ggr/v. Cykling regelbundet. 
Din inställning till träning med 
artros? 

Positiv, men har inte alltid varit så. 

Intervju 2:  
Har din inställning till träning 
med artros förändrats? 

Är mycket positiv till vibrationsträning. 

Övrig träning under studiens 
gång? 

Stavgång och golf. 

Vilken förändring har du upplevt 
under studiens gång? 

Rörligare och mindre smärta. 

Vad har du tyckt om 
träningsupplägget? 

Inte för jobbigt, roliga övningar. Utfallen var svåra. 

Vill du fortsätta med 
vibrationsträning? Varför? 

Ja. Snabb och rolig träning. 

Någon förändring i vardagen? Kan nu böja sig ner under datorn på jobb. Lättare att 
gå nedför trappor samt gå ner på huk. 

 
TP 2 
Intervju 1:  
Påverkar smärtan din vardag? Går ej ner på huk. 
När har du mer smärta än 
vanligt? Något du undviker då? 

Väderomslag. Tar hissen vid mer smärta. 

Tidigare behandling för 
artrosen? 

Artrox 

Vibrationstränat tidigare? Nej. 
Träning tidigare i livet? Handboll, låg nivå. 
Tränar du något nu? Stavgång och simning. 
Fysiskt aktiv/vecka? Ca 1 gång/v. 
Din inställning till träning med 
artros? 

Positiv. 

Intervju 2:  
Har din inställning till träning Positiv som innan. 
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med artros förändrats? 
Övrig träning under studiens 
gång? 

Stavgång. 

Vilken förändring har du upplevt 
under studiens gång? 

Rörligare, mindre smärta under studiens mitt. 

Vad har du tyckt om 
träningsupplägget? 

Lagom, bra övningar. 

Vill du fortsätta med 
vibrationsträning? Varför? 

Ja. Passar med tiden. 

Någon förändring i vardagen? Lättare att gå ner på huk. 
 
TP 3 
Intervju 1:  
Påverkar smärtan din vardag? Har sittande jobb och måste upp och röra på sig 

regelbundet. 
När har du mer smärta än 
vanligt? Något du undviker då? 

Vid bilkörning (gaspedalen). Kör enbart korta 
sträckor. 

Tidigare behandling för 
artrosen? 

Kortisonspruta 

Vibrationstränat tidigare? Nej. 
Träning tidigare i livet? Friskis & svettis 3ggr/v. 
Tränar du något nu? Stavgång och cykling. 
Fysiskt aktiv/vecka? Stavgång 2-3 km/dag. Cykling 4 km/dag 
Din inställning till träning med 
artros? 

Positiv. 

Intervju 2:  
Har din inställning till träning 
med artros förändrats? 

Positiv som innan. 

Övrig träning under studiens 
gång? 

Stavgång och cykling. 

Vilken förändring har du upplevt 
under studiens gång? 

Rörligare, mindre smärta och stelhet. 

Vad har du tyckt om 
träningsupplägget? 

Lagom. 

Vill du fortsätta med 
vibrationsträning? Varför? 

Ja. 

Någon förändring i vardagen? Lättare att gå nedför trappor och mindre smärta vid 
bilkörning. Kan röra sig snabbare. 

 
TP 4 
Intervju 1:  
Påverkar smärtan din vardag? Undviker trottoarer, trappor och ojämnt underlag. 
När har du mer smärta än 
vanligt? Något du undviker då? 

Vid lutning nedför, trappgång och ojämnt underlag. 
 

Tidigare behandling för 
artrosen? 

Kortisonsprutor, ”tuppkam”, sjukgymnastik, 
antiinflammatoriska mediciner. 

Vibrationstränat tidigare? Nej. 
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Träning tidigare i livet? Simmat, vandringssällskap (8-12 km/gång) 
Tränar du något nu? Cykling. 
Fysiskt aktiv/vecka? - 
Din inställning till träning med 
artros? 

Positiv. 

Intervju 2:  
Har din inställning till träning 
med artros förändrats? 

Vill inte vibrationsträna. 

Övrig träning under studiens 
gång? 

Inget. 

Vilken förändring har du upplevt 
under studiens gång? 

Mer smärta och stelare. 

Vad har du tyckt om 
träningsupplägget? 

Övningarna har inte gett träningsvärk eller känts 
något i musklerna. Träningen har varit negativ. 

Vill du fortsätta med 
vibrationsträning? Varför? 

Nej. Ingen positiv effekt, mer ansträngd i knäna. 

Någon förändring i vardagen? Nej. Dock har träningen varit mycket positiv mot 
åderbråck. 

 
TP 5 
Intervju 1:  
Påverkar smärtan din vardag? Kan ej idrotta. 
När har du mer smärta än 
vanligt? Något du undviker då? 

Väderomslag. Undviker att lyfta saker. 

Tidigare behandling för 
artrosen? 

Operation, sjukgymnastik, voltaren. 

Vibrationstränat tidigare? Nej. 
Träning tidigare i livet? Basket (hela livet), maraton, vasaloppet. 
Tränar du något nu? Golf. 
Fysiskt aktiv/vecka? - 
Din inställning till träning med 
artros? 

Positiv. 

Intervju 2:  
Har din inställning till träning 
med artros förändrats? 

Inte till det bättre. 

Övrig träning under studiens 
gång? 

Inget. 

Vilken förändring har du upplevt 
under studiens gång? 

Inget. 

Vad har du tyckt om 
träningsupplägget? 

Bra, var lagom i början men lättare efter ett antal 
gånger. 

Vill du fortsätta med 
vibrationsträning? Varför? 

Nej. Men det beror på vad testen visar. 

Någon förändring i vardagen? Nej. 
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TP 6 
Intervju 1:  
Påverkar smärtan din vardag? Jobbigt att resa/sätta sig, gå i trappor och stå på stol 

för att nå upp. 
När har du mer smärta än 
vanligt? Något du undviker då? 

Hoppa, springa och ligga på knä. 

Tidigare behandling för 
artrosen? 

Kortisonsprutor 

Vibrationstränat tidigare? Nej. 
Träning tidigare i livet? Aerobics, låg nivå. 
Tränar du något nu? Stavgång. 
Fysiskt aktiv/vecka? - 
Din inställning till träning med 
artros? 

Lite skeptisk. 

Intervju 2:  
Har din inställning till träning 
med artros förändrats? 

Nej. 

Övrig träning under studiens 
gång? 

Inget. 

Vilken förändring har du upplevt 
under studiens gång? 

Ingen. 

Vad har du tyckt om 
träningsupplägget? 

För lätt. 

Vill du fortsätta med 
vibrationsträning? Varför? 

Funderar på det. 

Någon förändring i vardagen? Nej. 
 
TP 7 
Intervju 1:  
Påverkar smärtan din vardag? Varje rörelse påminner om artrosen. Jobbigt att böja 

sig samt bära tunga saker. 
När har du mer smärta än 
vanligt? Något du undviker då? 

Bära tunga saker. 

Tidigare behandling för 
artrosen? 

”Tuppkam”, voltaren, sjukgymnastik. 

Vibrationstränat tidigare? 2 gånger på Hälsoteamet. 
Träning tidigare i livet? Gymnastik, handboll, idrott, dans. 
Tränar du något nu? Chigong, yoga och promenader. 
Fysiskt aktiv/vecka? Chigong 1 gång/v. Yoga 1 gång/v. Promenader 2-3 

ggr/v. 
Din inställning till träning med 
artros? 

Positiv. 

Intervju 2:  
Har din inställning till träning 
med artros förändrats? 

Är fortfarande positiv och inser att träning behövs. 

Övrig träning under studiens 
gång? 

Chigong, yoga och trädgårdsarbete. 
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Vilken förändring har du upplevt 
under studiens gång? 

Muskulaturen har förbättras, känns stadigare. 
Omkretsen har minskat. Mindre smärta och stelhet. 

Vad har du tyckt om 
träningsupplägget? 

Bra upplägg, men x5 i slutet var för mycket. 

Vill du fortsätta med 
vibrationsträning? Varför? 

Ja. På grund av förbättringen av muskulaturen. 

Någon förändring i vardagen? Kan göra samma som innan fast det går lättare nu. 

4.1.2.3 Avslutande kvalitativ utvärdering 
På grund av förhinder kunde inte alla testpersoner närvara vid mötet. Tp 2 uteblev helt och tp 7 
har fått några av diskussionsfrågorna och de enskilda frågorna vid andra testtillfället. 
 
Det är ingen som har fått mer smärta efter träningsperiodens slut. En del har inte tränat med 
vibrationer på 3 veckor medan andra bara haft 1 veckas ledigt. Alla tyckte att studien haft tydliga 
direktiv, att vi har varit flexibla med tiderna och att träningspassen inte tagit så lång tid, vilket var 
uppskattat. De har känt sig väl omhändertagna och fått ett bra bemötande. Att studien varit styrd 
har alla tyckt varit jättebra eftersom de känt sig tryggare med att inte kunna göra fel. 
 
Alla var överens om att enbenshoppet var det test som både var jobbigast och smärtsammast för 
knäna och svårast med tekniken. Det var blandade meningar om gångbandet. En del tyckte det 
var jobbigt då det var första gången för dem att gå på ett gångband, men en del tyckte det var bra 
för att man kunde stödja sig på räcket. Alla tyckte att ordningen på testerna var bra. Det var 
speciellt bra att lägga enbenshoppet sist då det var testet som gjorde mest ont. 
 
En del tyckte att frågorna i KOOS var svåra att besvara därför att de uppfattades som irrelevanta.  
 
Alla tyckte det var bra att vi var med vid varje träningstillfälle på grund av att de själva hade 
glömt övningarna och varit rädda för att göra fel. Det fanns delade meningar om man skulle ha 
tränat i grupp eller det skulle ha varit så som det var. Är man många kan man pusha på varandra 
men å andra sidan måste man passa tider. 
 
Den övning som alla tyckte har varit svårast var utfall. Andledningen till det har varit smärtan 
den har utvecklat. Någon tyckte att tekniken var svår och att det fungerat olika bra beroende på 
vilket ben det varit. Vadpress har varit den övning som varit mest uppskattad på grund av att den 
känts minst krävande för knäna plus att det har känts att vadmuskulaturen spänner sig. 
 
Längden på träningsperioden har varit bra för de som hunnit träna 14-15 gånger dock tycker 
testpersonen som bara hunnit träna 10 gånger att det varit för kort. En del trodde att 3ggr/v skulle 
haft mer effekt på grund av intensiteten. 
 
Frågor som besvarades enskilt:  
Tp 1, 3 och 7 har känt en smärtlindring och ökad rörlighet. Tp 1 och 3 har känt av det mest i 
slutet av perioden medan tp 7 kände det i början, de första 3 veckorna och sedan har det planat ut. 
Resterande testpersoner har inte fått någon skillnad under perioden. 
 
Tp 1, 4 och 5 har känt smärta i knäna under tiden som övningarna utförts. De andra 
testpersonerna har inte känt någon smärta. 
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Tp 1, 3 och 7 har känt en omedelbar positiv verkan efter träningspasset. Tp 4 har känt en negativ 
verkan och tp 5 har upplevt både och. Vad gäller tp 6 har hon inte känt någonting. 
 
Tp 3, 4 och 7 har angivit att de känt en långsiktig smärtlindring, tp1 en smärtökning direkt efter 
och tp 5 och 6 känner ingen förändring. 

4.1.4 VAS  

4.1.4.1 Testtillfällena 
TP Testtillfälle Före tester Efter tester 
1 1 20 36 
1 2 27 27 
       
2 1 16 14 
2 2 13 12 
       
3 1 31 33 
3 2 3 27 
       
4 1 4 6 
4 2 28 22 
       
5 1 31 61 
5 2 83 80 
       
6 1 23 23 
6 2 20 24 
       
7 1 5 13 
7 2 8 6 

Tabell 3. Sammanställning av VAS från testtillfällena
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4.1.4.2 Veckodagbok 
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 Graf 1. Översiktlig graf på resultat från VAS under morgon och kväll för tp 1. 
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Graf 2. Översiktlig graf på resultat från VAS under morgon och kväll för tp 2. 
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Graf 3. Översiktlig graf på resultat från VAS under morgon och kväll för tp 3. 
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Graf 4. Översiktlig graf på resultat från VAS under morgon och kväll för tp 4. 
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Graf 5. Översiktlig graf på resultat från VAS under morgon och kväll för tp 5. 
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Graf 6. Översiktlig graf på resultat från VAS under morgon och kväll för tp 6. 
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Graf 7. Översiktlig graf på resultat från VAS under morgon och kväll för tp 7. 

4.1.4.3 Träningsdagbok 
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 Graf 8. Översiktlig graf på resultat från VAS före och efter träningspass för tp 1. 
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Graf 9. Översiktlig graf på resultat från VAS före och efter träningspass för tp 2. 
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Graf 10. Översiktlig graf på resultat från VAS före och efter träningspass för tp 3. 



Högskolan i Halmstad Vibrationsträning vid knäledsartros Sanna Bengtsson 
Biomekanikingenjör Examensarbete 10 p Sofia Pettersson 
 

41 / 55 

TräningsVAS TP4

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

1 2 3 4

(e
j v

ib
.) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Träningstillfälle

VA
S Före

Efter

 
Graf 11. Översiktlig graf på resultat från VAS före och efter träningspass för tp 4. 
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Graf 12. Översiktlig graf på resultat från VAS före och efter träningspass för tp 5. 
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Graf 13. Översiktlig graf på resultat från VAS före och efter träningspass för tp 6. 
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Graf 14. Översiktlig graf på resultat från VAS före och efter träningspass för tp 7. 
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4.1.5 Elektrogoniometer 
Inbyggda mätfel när det gäller testet med elektrogonoimetern har medfört stora missvisningar i 
mätdatan och därmed har testresultaten förkastats. 

4.1.6 MuscleLab 
I tabellen visas differensen mellan medelvärdena vid de två testtillfällena. En pil upp eller ner 
indikerar om det har skett en förbättring respektive en försämring.  
 

TP MedelPower (W) Längdskillnad (cm) 
excentriskt  

Hastighetsskillnad 
(m/s) koncentriskt  

1 95 ↑ 15,8 ↑ 0,10 ↑ 
    

2 206 ↓ 11,5 ↓ 0,21 ↓ 
    

3 Kunde ej utföra  rörelsen på grund av skadad arm 
    

4 55 ↑  7,5 ↓ 0,60 ↑ 
    

5 320 ↓ 17,5 ↓ 0,26 ↓ 
    

6 39 ↑ 0,9 ↑ 0,04 ↑ 
    

7 54 ↑ 2,7 ↑ 0,07 ↑ 
 

4.1.7 Fem uppresningar från stol 
I tabellen visas differensen mellan medeltiderna vid de två testtillfällena. En pil upp eller ner 
indikerar om det har skett en förbättring respektive en försämring.  
 

TP Tidsskillnad (sek) 
1 0,47 ↓ 
  

2 1,02 ↓ 
  

3 7,09 ↑ 
  

4 0,03 ↓ 
  

5 2,78 ↑ 
  

6 1,19 ↓ 
  

7 3,29 ↑ 

Tabell 4. Sammanställning av värden från MuscleLab.

Tabell 5. Sammanställning av tidskillnaden på fem uppresningar från stol. 
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4.1.8 Sex minuters gångtest 
I tabellen visas resultaten från sex minuters gångtest. 
 

TP Testtillfälle 
Längd 

(m)   
Tid för 

paus 
Puls 

(slag/min)     
Borg CR-

10 
    3 min 6 min   2 min 4 min 6 min   
                  
1 1 201 409 0 114 107 104 2 
1 2 216 465 0 91 96 100 1 
                  
2 1 204 398 0 136 143 146 1 
2 2 200 392 0 124 141 133 2 
                  
3 1 204 408 0 133 129 122 2 
3 2 204 400 0 112 110 120 1 
                  
4 1 200 403 0 156 144 135 1 
4 2 200 428 0 123 112 138 1 
                  
5 1 220 470 0 93 92 92 3 
5 2 240 500 0 77 81 84 3 
                  
6 1 169 337 0 127 120 118 0,5 
6 2 139 292 0 90 113 103 2 
                  
7 1 226 456 0 117 109 112 2 
7 2 168 366 0 105 108 102 0,5 

 Tabell 6. Sammanställning av värden från sex minuters gångtest.
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4.1.9 Enbenshopp 
I tabellen visas differensen mellan medelhopplängderna för vardera ben vid de två testtillfällena. 
En pil upp eller ner indikerar om det har skett en förbättring respektive en försämring.  
 
TP Längdskillnad höger ben (cm) Längdskillnad vänster ben (cm) 
1 8 ↑ 5 ↓ 
   

2 20 ↑ 1 ↓ 
   

3 6 ↑ 8 ↓ 
   

4 7 ↑ Kunde ej utföra testet. 
   

5 4 ↓ 16 ↓ 
   

6 Kunde ej utföra testet. 12 ↑ 
   

7 Kunde ej utföra testet.  Kunde ej utföra testet. 
 Tabell 7. Sammanställning av resultat i längskillnaden på höger och vänster ben. Pil upp betyder 
en förbättring medan pil ner betyder försämring. 
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5. Budget 
Finansiärerna av detta projekt är Prevent Xrsize AB. 
 
Kalkylerad budget:  
 
Administrativa kostnader: avser kostnader för 
datapapper, pärmar, register, utskrift och 
laminering av färdig rapport (minst 10 
exemplar) 3 000 kr
  

Telefonkostnader:  400 kr
  
Resekostnader: ev. resa tur & retur till Malmö 
för två studerande. 600 kr
  
Totalt 4 000 kr

 
Kostnad för Utexpo läggs utanför budgeten. 
 
Slutgiltig budget:  
 
Administrativa kostnader 
Kopiering av arbete 
Övrigt 

1 500 kr 
750 kr

  
Litteratur 
Bok 
Artiklar 

260 kr 
40 kr

 
Telefonkostnader 400 kr
  
Resekostnader 0 kr
  
Tackpresenter 260 kr
  
Utexpo 200 kr
  
Totalt 3 410 kr 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Alla mätmetoder som utförts är validerade och flertalet har fåtts rekommenderade av personer 
med lång erfarenhet inom forskning av knäledsartros. 
 
KOOS har använts som en hälsodeklaration för varje testperson. Det har varit en väldigt lätt 
metod för att få fram resultat. Risken med frågeformuläret var att testpersonerna inte läst igenom 
instruktionerna ordentligt innan de började svara på frågorna. Speciellt med KOOS var att 
frågorna ska besvaras utifrån den senaste veckan. Läser testpersonerna inte igenom 
instruktionerna ordentligt missar man detta och det blir en felkälla i rapporten. Det uppkom även 
från den avslutande utvärderingen att några frågor varit irrelevanta för testpersonerna.  
 
VAS har varit en av våra viktigaste mätmetoder eftersom den visade oss hur mycket smärta 
testpersonerna har upplevt under studiens gång. Smärta är en känsla som inte objektivt går att 
kvantifiera. Det har medfört att testpersonernas uppskattning av dess smärta kan vara fel och det 
har blivit ett missvisande resultat. Därav visades föregående VAS för att de skulle relatera till 
något. Detta fick både en negativ och positiv effekt. När testpersonerna upplevde avvikelser i 
smärtan, negativa eller positiva, underlättade det att relatera till tidigare uppskattning av smärta. 
På samma sätt blev det en negativ inverkan då man inte längre uppskattade sin upplevda smärta 
mellan ingen smärta och värsta tänkbara smärta utan man hade tidigare markering som 
utgångspunkt.  
 
Som resultatet redovisade så förkastades testet Elektrogoniometer. På grund av för många 
felkällorna som gav missvisande resultat. 
 
I MuscleLab förekom vissa tekniska fel som ledde till att vissa testpersoner fick göra fler än 6 
uppresningar på grund av att MuscleLab missade att registrera uppresningar. Vikten 10,5 kg 
valdes på grund av att det var det som kunde erbjudas från högskolans träningshall och det var 
även en vikt som ansågs kunna passa flest testpersoner. Obehag med stång på axlarna kan ha 
påverkat testutförandet. 
 
Testet fem uppresningar från stol har gett pålitliga och lätta resultat då inga felkällor uppkommit.  
 
I grundinstruktionen för sex minuters gångtest ska man mäta upp en sträcka på 30 meter där man 
markerar varje meter. På grund av brist på utrymme och för att slippa slussa runt testpersonerna 
beslutade vi oss för att ett gångband. Eftersom det är annorlunda att gå på ett gångband fick 
testpersonerna ta stöd av räcken på gångbandet. Främst för att hålla balansen men också för att ge 
trygghet till testpersonerna. I testet ingick Borgs RPE-skala, testpersonerna bads att gå så att det 
upplevdes något ansträngande vilket innebar en puls på 120-130 slag/min. I metoddelen 
redovisar vi att 120-130 slag/min endast gäller personer i yngre medelåldern och eftersom våra 
testpersoner är äldre blev instruktionen felaktig. Dock upptäcktes detta först när ett antal 
testtillfällen genomförts och vi beslutade oss för att hålla oss till samma instruktioner. Risken 
med de felaktiga instruktionerna är att testpersonerna gått mer efter vad pulsklockan visat än 
deras känsla. Vi påpekade dock att känslan var den viktigaste faktorn att följa. 
Enbenshopp var ett test där det krävdes teknik och tillit till sina knän. En del testpersoner hade 
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inte utfört någon form av hopp på väldigt lång tid på grund av att det var för smärtsamt. Som det 
tidigare framkommit är det denna metod som alla tyckt varit svårast och smärtsammast. Rädslan 
hos testpersonerna att knät skulle ge med sig när dem hoppade kan ha haft stor betydelse på 
resultaten. 
 
Man kan på VAS för testtillfällena se att mätmetoderna medför en ökad eller ingen förändring av 
smärta i knäna. På de två testpersoner som upplevt träningen negativt kan man se att värdet för 
VAS innan mätmetoderna fått en stor ökning. 
 
Vibrationsträningsprogrammet har av flertalet testpersoner upplevts positivt. Vissa av 
testpersonerna har tyckt att ökningen av antalet repetitioner varit lagom medan en testperson 
upplevt yrsel på kvällen efter träningspasset med högst antal repetitioner och sänkte därmed 
antalet repetitioner gången efter. En del har inte fått några känningar i muskulaturen under 
övningarna och har därmed fått en negativ inställning till vibrationsträningen. Därför kan det 
tänkas att en ökning av frekvensen efter halva tiden hade medfört en svårare nivå på övningarna 
som ökat den positiva inställningen till vibrationsträningen och gett ett bättre resultat. Dock hade 
det kanske medfört att de som tyckt nivån varit lagom inte klarat av att slutföra studien. Även om 
flertalet testpersoner tyckte att träningstillfällena var tillräckligt långa är det inte sagt att man inte 
hade fått bättre effekt av att öka antalet repetitioner eller sekunder. Eftersom graden av 
ansträngning är individuell är det svårt att hitta ett träningsprogram som passar alla. Detta är 
också en anledning till varför det finns ett stort behov av fler stora studier där bortfall inte har en 
större betydelse. Än så länge har forskningen inte kommit fram till vilka amplituder eller 
frekvenser som ger bäst vibrationsträning. Vårt resultat kan ha påverkats av fel inställning av 
maskinen.  
 
Eftersom vi har varit med på vartenda träningstillfälle och kontrollerat så att övningarna gjorts 
korrekt har vi under hela perioden fått intryck från testpersonerna om deras förändringar som 
träningen har medfört dem. Vår aktiva medverkan har haft betydelse för testpersonernas 
utförande av träningsövningarna då vi har peppat alla till att göra deras bästa även när det tagit 
emot. 
 
Både gruppträning och enskild träning är lika effektivt mot smärta. Däremot har gruppträning fler 
fördelar, det ger ökad motivation till deltagande genom den sociala kontakten med andra i 
liknande situation. Vibrationsträning har fördelen att man inte får lov att träna länge på maskinen. 
Därför sänkts tiden man måste lägga ner på träningen. Den vanligaste orsaken till att träning inte 
blir av är tidsbrist och dålig motivation. Från den avslutande utvärderingen kom det fram delade 
meningar om ensam träning eller gruppträning. I denna studie hade det varit svårt att ordna en 
gruppträning då högskolan bara har en vibrationsmaskin till förfogande. Kanske en framtida 
studie kan visa om det skulle finnas en bättre effekt på muskelstyrka, rörlighet och minskad 
upplevd smärta än enskild vibrationsträning.  
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6.2 Resultatdiskussion 
Karakteristiskt för artros är att graden av smärtan går i cykler. Detta kan förklara alla toppar och 
dalar som finns på testpersonernas veckoVAS. Topparna på tp 2’s VeckoVAS har ett klart 
samband med hur mycket hon har jobbat. I vecka 4 kan man se att topparna minskar och detta 
beror på att testpersonen inte jobbade denna vecka. Likaså tp 7 har ett fåtal toppar som alla kan 
förklaras med överansträngning av knäna. 
 
Om man tittar på jämförelser av startpunkt och slutpunkt på veckoVAS kan vi se en ökning hos 
tre testpersoner och resterande har en minskning eller närmast oförändrat. Den kraftiga ökningen 
hos en testperson är direkt kopplat till att han upplevt ökad smärta under hela studiens gång och 
mätmetoderna har visat på minskad rörlighet. Den andra testpersonens höga slutpunkt kan 
förklaras av att personen i fråga var kraftigt förkyld under veckan och brukar då få mer smärta i 
lederna. 
 
På träningsVAS kan vi se att vibrationsträning har en omedelbar positiv effekt på den upplevda 
smärtan hos två testpersoner. Det är även de två testpersoner som av mätmetoderna visar på 
förbättrad muskelstyrka och rörlighet. Den ena testpersonen (tp 7) fick endast vid två tillfällen 
ingen omedelbar effekt och då hade övningarna utförts utan vibrationer. Resterande testpersoner 
visar oftast ingen omedelbar effekt på upplevd smärta, utom vid ett antal tillfällen då de upplever 
mer smärta efter träningen. På grund av ändring av vår design samt att tp 1 under studiens gång 
var iväg på semester, kan vi förklara 6 tillfällen av direkt ökad upplevd smärta hos testpersonen 
som en följd av dynamiskt utförda övningar utan vibrationer. Även hos tp 2 kan den största 
omedelbara ökningen av upplevd smärta förklaras med att testpersonen utfört övningarna utan 
vibrationer. Intressant i detta fall är att testpersonen annars inte får någon omedelbar effekt av 
träningen. Tp 6 har efter varje träningstillfälle mycket liten förbättring av den upplevda smärtan, 
utom vid träningstillfället utan vibrationer då även hon får en liten ökning av den upplevda 
smärtan. Alla testpersoners upplevelse av att göra träningsövningarna utan vibrationer har 
varierat mellan att de tyckt att övningarna varit svåra att utföra, mer smärta och att de inte tyckt 
det har varit någon skillnad alls. Riktningen av de olika effekterna kan ha många orsaker. Bland 
annat graden av artros, personens tidigare idrottsvanor, utförandet av övningarna eller om det är 
bra övningar i förhållande till deras tidigare muskulatur. 
 
Om man tittar på jämförelser av startpunkt och slutpunkt på träningsVAS kan vi se en minskning 
hos tre testpersoner och en ökning hos tre testpersoner. Två av de som får en högre slutpunkt än 
startpunkt visar även på försämring av testresultaten och säger säg ha blivit sämre efter 
träningsperioden. Den tredje testpersonens höga slutpunkt kan som i ovanstående veckoVAS 
förklaras med att testpersonen var förkyld. Två av testpersonerna som hade en minskning av 
slutpunkten är de två testpersoner som av mätmetoderna visar på förbättrad muskelstyrka och 
rörlighet.  
 
Till en viss del motsägande mot VAS så har enligt KOOS 6 av 7 testpersoner fått en 
smärtlindring i knäna efter träningsperioden. Tittar vi närmre på resultaten ser vi att i tre av fallen 
är det en ytterst liten minskning av smärtan. 
 
Hos två testpersoner kan vi av resultaten från alla testmetoder se tydliga förbättringar av 
muskelstyrka och rörlighet. Även VAS och personernas egna tycke tyder på minskad upplevd 
smärta. Ytterligare en testperson visar tydliga resultat på ökad rörlighet. Vad gäller smärtan så 
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indikerar VAS inte långvarig minskning och testpersonen säger själv att smärtan kvarstår men en 
ökad rörlighet och stabilitet är ett resultat på vibrationsträningen. 
Som nämnt ovan är det två testpersoner som säger sig ha fått en ökning av smärta på grund av 
träningen. Det har efter träningsperiodens slut kommit till vår kännedom att ena testpersonens (tp 
4) brosk varit helt borta och ska göra en omfattande operation till hösten. Denna testperson har 
alltså tränat med knäleder som glidit ben mot ben. Troligtvis har detta en stor betydelse för varför 
denna testperson känt av en ökad smärta och stelhet. Testresultaten visar inte någon direkt 
försämring på muskelstyrkan och rörligheten hos testpersonen. Bland annat visar KOOS en 
minskning i smärta och en ökad funktion i det dagliga livet. Enligt veckoVAS fanns det ingen 
skillnad smärta mellan morgon och kväll de dagar hon vibrationstränat. Man kan på träningsVas 
se en ökning i smärta längs hela perioden och detta har bidragit till att hon inte har kunnat utföra 
övningen utfall korrekt. Andra testpersonen (tp 5) som säger sig ha fått en ökad smärta har under 
flera tillfällen blivit opererad på grund av sin artros. Kanske har även denna testperson för långt 
gången artros för att vibrationsträning ska hjälpa. Han har även en stor varus vinkling som kan ha 
en bidragande faktor till de negativa effekterna på grund av felbelastning. Testpersonen har även 
en lång historia inom idrott så möjligheten att träningsprogrammet gett för lite utmaning är även 
det en faktor till varför vibrationsträningen inte kan ha gett någon större effekt. Man kan på både 
träningsVAS och veckoVAS se en ökning i smärta. Om man tittar på vilken grad kurvorna ligger 
på ser man att de är väldigt högt upp jämfört med de andra testpersonernas. Detta kan bero på, 
som vi diskuterat innan, att uppfattningen om graden på smärtan är olika från person till person. 
Det är även känt att alla har olika smärtgränser. Vi kan även se på testpersonens resultat från 
KOOS att alla delar blivit sämre. MuscleLab visar en stor minskning i explosivitet och han går 
inte lika djupt ner i knäböj. Dock förbättrades tiden i fem uppresningar och lika så gick han 
längre på sex minuters gångtest utan ökad smärta. Förbättringarna kan bero på att bland annat att 
han gjort testerna en gång innan, tryggheten av att han vet vad testet går ut på och att han känner 
sig säker med oss. 
 
Testpersonernas inställningar till vibrationsträning har varit en stor bidragande del till alla 
resultat. Flertalet testpersoner har varit positivt inställda vid början av träningsperioden. De två 
testpersonerna som säger sig ha fått mer smärta av träningen har längs perioden fått en negativ 
inställning som kan påverka resultaten negativt. 
 
Det fanns ingen större skillnad på de testpersonerna som tränat 3ggr/v med de som tränat 2ggr/v. 
Men de har trotts allt haft samma antal träningstillfällen (14). Hade populationen varit större hade 
man kanske kunnat få en större skillnad mellan personerna eftersom intensiteten av träningen är 
så pass olika. 
 
Hälften av testpersonerna ska fortsätta med vibrationsträning då de tycker att de fått positiva 
effekter av träningen. En del har känt ändringar som mindre smärta vid hukning, som bidragit till 
att de kommit längre ner, och lättare för att gå nedför trappor. De känner sig även rörligare, 
stabilare och litar mer på sina knän. En testperson har speciellt känt skillnad vid bilkörning då 
hon före träningsperioden fått smärta av vinkeln till gaspedalen vid korta sträckor, vilket har 
förbättrats betydligt. De känner sig även ha fått en större uthållighet vid gång. 
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7. Slutsats 
Syftet med studien var att se om styrketräning på Xrsize vibrationsplatta påverkar muskelstyrka, 
rörlighet och upplevd smärta hos personer med knäledsartros. På grund av problem med 
rekryteringen av testpersoner är populationen för liten för att dra en generell slutsats av effekterna 
från vibrationsträning.  
 
De positiva och negativa effekterna i denna studie indikerar ett behov av en större studie 
inkluderande en kontrollgrupp. En större studie skulle kunna leda till ett klart resultat på de 
positiva och negativa effekterna. 
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8. Ordlista 
 
Anterior Framtill 
Articularis genus Knäled 
Distalt Bort från bålen 
Etiologin Uppkomst 
Extension Sträckning 
Extremitet Lem 
Femur Lårben 
Flextion Böjning 
Krepitationer Knäppningar 
Lateralt Tillhör sidan 
Luxationer Urledvridningar 
Medialt Mot mitten 
Patella Knäskål 
Posterior Bakre 
Proximalt Närmast bålen 
Sub Under 
Syntes Uppbyggnad 
Tibia Skenben 
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Bilaga 1 – Projektplan 
 
Bakgrund /problemanalys  
Artros betyder sjuk led (från grekiskan artrosis, osis = sjukdom) och innebär att man har 
ledsvikt. Vanliga symtom är smärta, främst vid belastning, samt svullnad, nedsatt 
knärörlighet och  muskelstyrka. Uppskattningsvis har 10-15 % röntgensynliga 
artrosförändringar i knän och/eller höfter. I åldrarna 50-70 år har cirka 6 % symtom av 
sin artros. I Sverige är det inte självklart att artros klassas som en reumatisk sjukdom utan 
tillhör ortopedin.  
 
Enligt IMC(IdrottsMedicinskaCentralen) får man en 50% ökning av 
blodgenomströmningen och de slaggprodukterna som uppstår i muskeln till följd av 
träning spolas ut med blodet. Det leder till minskad risk för träningsvärk, kortare 
läkningstid vid skador och mindre belastning på leder och senfästen. Vibrationsträning 
har även effekter som ökad rörlighet, viss smärtlindring, ökad muskelstyrka, ökad 
serotoninhalt, ökad balans och förbättrad uthållighet i gång. 
 
Det saknas publicerade vetenskapliga studier på vibrationsträningens effekter på 
knäartros. Hälsoteamet har vid flertalet tillfällen eftersökt möjligheten att starta forskning 
inom ovan nämnda område. Det här projekt ses som en möjlighet att hitta nya 
användningsområden för vibrationsträning.  
 
Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utföra en studie med hjälp av vibrationsmaskinen 
XRsize. Studien skall utföras på patienter med diagnosen knäartros åt Hälsoteamet 
Halmstad.  
 
Mål 
Vårt mål med studien är att få vet om vibrationsträning kan öka välbefinnandet, 
rörligheten och uppnå patientens personliga mål.  
 
Avgränsningar 

• Endast en typ av vibrationsmaskin kommer att användas och detta är XRsize. 
• Endast patienter med knäartros kommer att studeras. 
• Träningsperioden kommer endast vara i 8 veckor. 
• På grund av vibrationsmaskinernas speciella krav på träningspersonen kommer 

området av patienter avgränsas. De får inte ha någon av dessa åkommor:  
o Lungproblem 
o Graviditet 
o Hjärtproblem t ex kärlkram, klaffel 
o Nyligen genomgången operation 
o Blödningar (öppna sår) 
o Fot-, knä- eller höftimplantat 
o Metalliska eller syntetiska implantat t ex pacemaker 
o Akuta ryggsjukdomar t ex diskbråck 
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o Feber 
o Svullnader som inte beror på stukningar, vrickningar etc. 
o Nyligen insatt spiral (2 mån) 
o Epilepsi 
o Migrän 
o Tumör 

 
Metodval 

• Past time studies 
o litteraturstudier 

• Beräkningar 
• Dialoger 
• Real time studies 

o EMG 
o Gåtest 
o Hälsodeklaration 
o Dialoger 
o MuscleLab 

 
Tidsplan 
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Projektbudget 
Finansiärerna av detta projekt är Prevent Xrsize AB. 
 

Administrativa kostnader : avser 
kostnader för datapapper, pärmar, register, 
utskrift och laminering av färdig rapport 
(minst 10 exemplar) 3 000 kr 
  

Telefonkostnader :  400 kr 
  
Resekostnader : ev. resa tur & retur till 
Malmö för två studerande. 600 kr 
  
Totalt 4 000 kr 

 
 
Intressentanalys 
Kärnintressenter 

• Uppdragsgivaren, Hälsoteamet Halmstad (1) 
• Projektgruppen (2) 
• Handledare (3) 
• IMC (4) 
• Xrsize (5) 

 
Primärintressenter 

• Anna Nilsdotter, FoUU enheten på Länssjukhuset Halland (6) 
• Reumatikerförbundet (7) 
• Testpersoner (8) 
• Artrospatienter (9) 
• Examinator (10) 

 
Sekundärintressenter 

• Kurskamrater (11) 
• Familj och vänner (12) 
• Vårdcentraler (landsting och privat) (13) 
• Högskolan i Halmstad (14) 
• Forskare inom vibrationsträning (15) 
• Forskare inom artros (16) 
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Hög 
påverkan           2 

Hög 
påverkan 

Lågt intresse         1 Högt intresse 
        8    
        3    
            
      6   5   
            
             
Låg påverkan   13    4   Låg påverkan 
Lågt intresse           Högt intresse 
    11       
        10    
   14 7       
    9       
         12  
       15   16      

 
• Uppdragsgivaren, Hälsoteamet Halmstad 

Uppdragsgivaren har ett stort intresse av att studien blir väl utförd och kan ge svar 
på deras fråga om vibrationsträning kan vara av nytta för patienter med knäartros. 
De tycker det är viktigt att samarbeta med högskolan och ta del av varandras 
kunskaper.  
 

• Projektgruppen 
Vårt intresse ligger i att få kunskap om uppbyggandet av en väl genomförd studie. 
Att lägga ihop tidigare kunskaper om reumatism och vibrationsträning hoppas vi 
kunna leda till ett bra resultat.  

Riskanalys 
 

Riskhändelse S K RV Åtgärd 

Tidsplan med små marginaler 4 5 20 Ha tydliga delmål. 

Liten erfarenhet av mättekniken 3 4 12 
Vidareutblidning av mättekniken och 
konsultation av handledaren. 

Hälsoteamet går i konkurs 1 5 5 Utföra tester på HH noggrannare och börja ett 
större sammarbete med Xrsize och IMC. 

Stort bortfall vid studiens gång 3 5 15 Reservtestpersoner 

     

S = Sannolikheten att risken inträffar (1 = liten, 5 = hög)   

K = Konsekvensen av risken (1 = liten, 5 = hög)    

RV = S * K = Riskvärde.      

Åtgärd planeras vid RV > 10 eller K = 5.     
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Resurser    
Hälsoteamet bidrar med stöd och hjälp till utformning av träningsprogram och tillgång till  
en vibrationsplatta under projektets uppstart och testperiod.  
   
Högskolan bidrar med tillgång till en vibrationsplatta samt de olika mätinstrumenten. 
 
Projektorganisation 
Projektgrupp  Sanna Bengtsson  Sofia Pettersson  
  sanna_scout@yahoo.se sofiapettersson85@spray.se 
  0739-778292   0739-363651 
 
Handledare Marianne Magnusson 
  Marianne.magnusson@set.hh.se 
  035-167506 
 
Uppdragsgivare Ulrika Karlsson & Camilla Larsson 

Hälsoteamet Halmstad 
Hvitfeldtsgatan 14 
302 34 Halmstad 
info@halsoteamethalmstad.se 
035-156440  

 
Finansiär Prevent Xrsize    

Askims Verkstadsväg 5A    
436 34 Askim  
Kjell Jönsson 
kjell@xrsize.se 
0708-980370 

  
 
Halmstad den  
 
Uppdragsgivare:   Projektgrupp: 
 
_________________________________ ______________________________ 
Ulrika Karlsson    Sanna Bengtsson     
 
_________________________________ ______________________________ 
Camilla Larsson    Sofia Pettersson 
 
Handledare: 
     
_________________________________  
Marianne Magnusson  
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Bilaga 2 – Direktioner till informerat samtycke och  
informationsblankett 
 
Informationsblankett till försöksperson 
Information till försöksperson skall vara kortfattad (1 sida) och innehålla följande: 
- syftet med studien 
- de metoder som kommer att användas 
- följder och risker studien kan medföra 
- namn och telefonnummer till ansvarig för studien (forskare/handledare) 
- att deltagande är frivilligt och 
- försökspersonens rätt att när som helst avbryta sin medverkan 

 
Dokumenterat informerat samtycke 
Informerat samtycke skall vara skriftligt och signeras både av försöksperson och den person 
som informerat försökspersonen. 
Blanketten skall innehålla följande uttalanden för försökspersonen: 
- Jag har läst den skriftliga informationen 
- Jag har fått möjlighet att ställa frågor 
- Jag är medveten om min rättighet att när som helst avbryta min medverkan 
- Jag samtycker till att deltaga i studien 
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Bilaga 3 – Testinstruktioner 
1. KOOS 

Har du några frågor angående KOOS formuläret? 
 
2. Intervju  

 
3. VAS 

Gör en markering på linjen som visar hur ont du har just nu. 
 

4. Goniometer 
Ta av dig skorna och lägg dig ner på rygg med händerna längs med sidan. Vi 
kommer starta med att känna på din höft och ditt knä för att få fram två 
riktpunkter. För sedan hälen mot rumpan utan att andvända resten av kroppen och 
inte hjälpa till med händerna. När du känner att du kommit så långt bak som du 
kan kommer vi att mäta ledvinkeln med en goniometer. Lägg sedan ner benet 
längs bordet. Vi tar sedan tag om din häl och för upp benet så att det lättar från 
bordet, det är viktigt att du då är riktigt avslappnad i hela benet. Även här kommer 
vi mäta ledvinkeln. Mätningarna kommer ske på båda benen. 
På med skorna. 

 
5. 2 min uppvärmning på cykel. 
 
6. MuscleLab 

I detta test ska vi mäta explosiviteten i lårmuskeln på framsidan. Vi vill att du ska 
stå i positionen för knäböj. Detta innebär att du ska stå med fötterna höftbrett och 
placera stången bakom nacken. När övningen ska utföras ska du gå ner till 90 
grader och kan du inte det gå ner så långt du kan. Uppresningen ska ske så snabbt 
som möjligt men det är viktigt att du inte lyfta på hälarna. Uppresningen ska ske 6 
gånger. För att du ska träna på rörelsen får du prova utan tyngd på stången ett par 
gånger. 
 
3 MIN PAUS 
 

7. 5 Uppresningar från stol 
Du ska nu göra 5 uppresningar från stolen så snabbt som möjligt med händerna 
korsade på bröstet. Varje uppresning innebär att du ska stå helt rak i benen och 
sedan sätta dig så att du rör vid ryggstödet. Vi börjar tidtagningen när du lyfter 
från stolen, det är alltså du som bestämmer när testet startar, och stannar tiden vid 
den femte uppresningen, ståendes med raka knän. 
 
3 MIN PAUS 
 

8. 6 min gåtest 
På det här testet vill vi se hur långt du kan gå på 6 minuter. Du bestämmer själv 
hur snabbt du vill gå genom att justera farten med de blå plus och minus 
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knapparna. Vi har satt utgångshastigheten till 4, och därifrån får du själv trycka på 
plus och minus till en hastighet som passar dig. Du ska hålla ett sådant tempo så 
du tycker att det är något ansträngande, se grad 12-13 på borgs 
ansträngningsskala. Det innebär att du ska ha en puls på cirka 120-130 slag/minut. 
Vi har satt ett pulsband runt ditt bröst som skickar signaler till gångbandet. Pulsen 
kan avläsas på displayen. Vi kommer registrerar pulsen vid 2, 4 och 6 minuter. 
Det är tillåtet att under testet stanna och vila för att sedan fortsätta. Du får vila hur 
många gånger du vill och hur länge du vill. När du vill vila så tryck på den stora 
röda stoppknappen. När du vill fortsätta trycker du på den gröna startknappen. 
Testet startar när du känner dig redo och trycker på den gröna startknappen.  
När du har gått exakt 6 minuter kommer vi att trycka på stoppknappen. Sedan 
kommer vi visa dig Borgs smärtskala där du får markera hur  mycket smärta du 
upplever i knäna efter testet. 
 
4 MIN PAUS – FRUKT & VATTEN 

 
9. Enbenshopp 

Nu kommer det sista testet, enbenshopp. Du ska hoppa tre gånger på vardera ben. 
Stå på ett ben, tåspetsen där måttbandet börjar och med händerna på ryggen och 
hoppa sedan så långt du kan. Landningen måste ske med samma ben och det 
andra benet får inte nudda marken någon gång under hoppet. Håll balansen så 
pass länge så att vi kan mäta var din häl landar. Tänk på att hoppa så långt att du 
klara av att hålla balansen och kan du inte hålla balansen så länge så 
ogiltigförklaras hoppet. Du har tre hopp på dig med vardera ben och det längsta 
hoppet för var ben räknas. Skulle det skilja mer än 10cm mellan hopp två och tre 
utförs ytterligare ett hopp. Du har ett provhopp med vardera ben på dig innan 
mätningen börjar.  

 
10. VAS 

Gör en markering på linjen som visar hur ont du har just nu. 
 
VISA DE TRE TRÄNI NGSÖVNINGARNA. 
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Bilaga 4 – KOOS 
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Bilaga 5 – Kvalitativa intervjufrågor 1 
 
Namn: 
 
Födelseår:    
       
Vikt: 
 
Längd: 
 
Hur (ärftlighet, trauma, kobent eller hjulbent, etc.)? 
 
Hur länge har du haft smärta av din artros? 
 
Har du artros i ett eller båda knäna? 
 
Har du artros i fot eller höft också? 
 
Hur lång morgonstelhet har du? 
 
Hur påverkar smärtan din vardag? 
 
När har du smärta mer än normalt?  Är det något du undviker att göra då? 
 
Har du tidigare försökt behandla din artros med t ex thermoterapi, inlägg eller annat? Har 
det hjälpt? 
 
Har du tidigare tränat med vibrationer? 
 
Har du tränat någon sport tidigare t ex fotboll eller löpning? I så fall vad och på vilken 
nivå? 
 
Vad tränar du nu? (Även promenader räknas som träning) 
  
Hur fysiskt aktiv är du i genomsnitt i veckan? 
 
Har du en positiv inställning till träning med artros? 
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Bilaga 6 – Kvalitativa intervjufrågor 2 
 
Namn:  
 
Vikt:  
 
Hjulbent?  
 
Har din morgonstelhet förkortats?  
 
 
Har din inställning till träning ändrats från innan vibrationsträningen?  
 
Hur har din övriga träning sett ut under studiens gång?  
 
Vilken förändring har du känt under studiens gång?  
 
Vad har du tyckt om upplägget av träningen? Har det varit för jobbigt eller för lätt?  
 
Vill du fortsätta vibrationsträning? Varför?  
 
Kan du göra mer i vardagen nu än vad du kunde göra innan vibrationsträningen?. 
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Bilaga 7 – Avslutande kvalitativ utvärdering 
Frågor till diskussion 
 
Hur har det varit att inte träna vibrationsträning på ett tag nu? Har 
smärtan/rörligheten/ostabiliteten kommit tillbaka eller har det inte hänt nått alls? 
 
Hur har det varit att vara med i en styrd studie?  
 
Har det varit en studie med tydliga direktiv?  
 
Vad tycker du har fungerat bra/dåligt med studien? 
 
 
Testtillfällena 
Var testtillfällena jobbiga? Smärtsamma? 
 
Hade ni föredragit en annan ordning på testerna? 
 
KOOS, var det svåra frågor? 
 
Hur va skillnaden att fylla i KOOS-formuläret hemma jämfört när vi var med? 
 
 
Träningstillfällena 
Har det varit bra att vi har varit med vid varje träningstillfälle? (kanske förlitar de sig för 
mycket på oss och känner inte att de kan övningarna fast än att de kan dem jättebra 
själva) 
 
Hade ni velat träna i grupp istället för ensamma? 
 
Vilken övning har varit svårast/lättast? Varför? (är det för att den är jobbig i musklerna 
eller för knäna) 
 
Har längden på träningsperioden varit okej? ( för kort för att det skulle hända nått, fler 
gånger i veckan ) 
 
Har du uppnått dina personliga mål?
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Enskilda frågor 
 
Namn:  
 
Har du under studiens gång upplevt att smärtan blivit mindre någon gång? Om ja vilken 
del av träningsperioden har det varit? t ex början, mitten eller slutet? 
 
 
Har du under studiens gång upplevt att rörligheten blivit bättre någon gång? Om ja vilken 
del av träningsperioden har det varit? t ex början, mitten eller slutet? 
 
 
Har du känt någon smärta under tiden som du har gjort träningsövningarna? 
 
 
Har du under träningen känt en omedelbar verkan efter träningspasset? positiv eller 
negativ? 
 
 
Har din eventuella smärtminskning eller smärtökning varit långsiktig eller har den gått 
över på någon dag eller timmar? 
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Bilaga 8 – Borgs symptomskala 

0 Ingen alls 
 
0,5     Mycket, mycket svag  (knappt kännbar) 
 

1 Mycket svag 
 

2 Svag   (lätt) 
 

3 Måttlig 
 

4 Ganska stark 
 

5 Stark   (kraftig) 
 

6   
 

7 Mycket stark 
 
8   
 
9   
 
10     Mycket, mycket stark (nästan max) 
 
 

 Maximal 
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Bilaga 9 – Borgs ansträningsskala 

6 
 
7 Mycket, mycket lätt 
 
8 
 
9 Mycket lätt 
 
10 
 
11 Ganska lätt 
 
12 
 
13 Något ansträngande 
 
14 
 
15 Ansträngande 
 
16 
 
17 
 
18 
 
19 Mycket, mycket ansträngande 
 
20  
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