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Förord 
Det här examensarbetet är den avslutande delen av vår utbildning på Högskolan i Halmstad, 

där vi läser Biomedicin med inriktning fysisk träning. 

 

Examensarbetet omfattar 15 hp av utbildningen och är genomfört på Power Plate Center 

Göteborg. 
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Sammanfattning 

 

Studien hade ett primärt och ett sekundärt syfte. Primära syftet var att genomföra en empirisk 

studie gällande vibration/accelerationsträning och undersöka om vibration/accelerationsträning 

påverkar styrka och balans. Sekundära syftet var att utföra en litteraturstudie och utvärdera 

positiva, negativa och uteblivna effekter av vibration/accelerationsträning. 

 

I studien deltog från start av studien 16 stycken kvinnor med en medelålder på 45 år, varav tre 

stycken kvinnor fullföljde studien. Testpersonerna tränade tre gånger i veckan under åtta 

veckor. Träningsprogrammet som utfördes innehöll 14 stycken övningar och tog cirka 20 

minuter att genomföra. Ett styrketest och ett balanstest utfördes före träningsperioden, efter 

fyra veckor och efter åtta veckors träning. Det utfördes mätningar på biceps-, lår-, midje- och 

stussomfång utfördes, samt vägning. Testpersonerna svarade även på en enkät före 

träningsperioden och en enkät efter avslutad träningsperiod. 

 

Testpersonerna var 16 stycken vid första testtillfället. Vid andra testtillfället var endast tre 

stycken testpersoner kvar, vilka även genomförde hela studien. Resultaten för testperson ett var 

viktminskning och inga signifikanta förändringar på mätvärdena gällande biceps, midja, stuss 

och lår. Balans och styrkevärdena förbättrades på båda benen. Testperson två fick en liten 

viktökning, inga signifikanta förändringar i mätvärdena gällande biceps, stuss och lår. En 

signifikant minskning av midjeomfånget. Balansen försämrades signifikant medan styrkan 

förbättrades. Resultaten för testperson tre var en liten viktminskning, inga signifikanta 

förändringar i mätvärdena. Inga signifikanta förändringar gällande balans och styrka. 

 

Vibration/accelerationsträning uppfyller idag inte alla krav som styrketräning innebär. 

Effekterna är inte helt klarlagda och kräver fler studier. Framtida studier som kommer att 

utföras på vibration/accelerationsträningen bör ha likvärdiga gruppsammansättningar vid 

jämförelser mellan olika träningsmetoder eller utvärdera effekterna endast från 

vibration/accelerationsträningen, för att få rättvisande testresultat. Viktigast är att utvärdera 

enskild individ. 
 
Nyckelord: helkroppvibrationsträning, helkroppsvibrationer och vibrationsträning
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Introduktion 
 

Träning påverkar kroppen och dess funktioner positivt, vilket människan idag har stor vetskap 

om. Det har fört utvecklingen framåt och en uppsjö utav nya träningsmetoder har skapats, en 

av dessa metoder är vibration/accelerationsträning. Vibration/accelerationsträning på Power 

Plate-maskinen är resultaten av forskning kring människans hälsa och mänskliga potential från 

idrottare till rymdfarare (van der Meer G., et al, 2007). De som utvecklat vibrationsmaskinen 

menar att träna vibration/accelerationsträning kan personer skapa en bättre hållning, bättre 

balans och personerna kan få en ökad styrka. Träningsformen är skonsam för lederna i 

kroppen, vilket är bra för personer som har kroniska ledbesvär (Power Plate Scandinavia AB, 

2007), eller har en skada. Vibration/accelerationsträning ger en hög muskelaktivitet på kortare 

träningstid jämfört med styrketräning, vilket gör träningen väldigt effektiv (Power Plate 

Scandinavia AB, 2007). Forskningen kring vibration/accelerationsträning har i dagens läge 

delade meningar om dess nytta. Vibration/accelerationsträning är fortfarande en relativt ny 

teknik som ständigt utvecklas. En del studier som utförts visar på att 

vibration/accelerationsträningen inte ger några effekter bland annat i de Ruiter C. J. et als 

studie (2007). Även andra studier som utförts har visat på uteblivna resultat, bland annat en 

studie utförd av Cochrane D. J., et al (2004). En studie utförd av Viru M. et al (2005) påvisar 

både negativa och positiva effekter inom området vibration/accelerationsträning. Bland annat 

framkom förbättringar i vertikalhopp och benpress men, inga förbättringar i till exempel 

balans. Liknande resultat för balanstest fick även Torvinen et al (2002). Andra studier påvisar 

annorlunda resultat gällande balans. I både Kawanabe K. et als (2007) och Bogaerts A. et al 

(2006) studie påvisas positiva effekter på balansen efter vibration/accelerationsträning. 

Balansforskningen kan därför behöva nya studier i området för att se verkliga effekten av 

vibration/accelerationsträning. Flera studier i området vibration/accelerationsträning är utförda 

på styrka, bland annat isometrisk knäextensionsstyrka, explosiv styrka. I studien Torvinen S. et 

al (2002) framkom inga positiva effekter på balansen. Torvinen et al (2002) testade även 

isometriska extensionsstyrka och påvisade inte några positiva effekter. Flertalet studier 

gällande styrka i nedre extremiteten visar på positiva resultat bland annat i Rehn B. et als studie 

(2003). Studier visar på olika effekter gällande balans och styrka. Spridningen på positiva och 

negativa resultat från tidigare studier visar på att vidare forskning och studier i området krävs, 

vilket blev upphov till aktuella studien gällande vibration/accelerationsträning. 
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Syfte med projektet 
Projektet syftar primärt till att undersöka om vibration/accelerationsträning kan förbättra balans 

och styrka efter en träningsperiod på åtta veckor. Syftet är även att utvärdera om testpersonerna 

upplever någon förändring i form av upplevda och mätbara resultat på biceps, midja stuss och 

lår, samt sker det någon viktminskning. Projektet syftar även till att ta reda på testpersonernas 

upplevelse av träning på vibrationsmaskinen. Om träningen påverkat testpersonerna i vardagen 

och om testpersonerna har nått önskvärda resultat efter åtta veckors 

vibration/accelerationsträning. Sekundärt syftar projektet till att genomföra en litteraturstudie 

för att ta reda på vilka effekter som är rapporterad angående vibration/accelerationsträning, 

samt att genomföra en jämförelse mellan olika vibrationsmaskiner.  

 

Frågeställning 
• Sker det någon mätbar förändring på testpersonerna efter åtta veckors träning? 

• Hur upplevdes träningen? 

• Har träningen påverkat vardagslivet? 

• Upplever testpersonerna att de har uppnått önskvärda resultat efter åtta veckors träning 

med vibration/accelerationsträning? 

• Har testpersonerna förbättrat benstyrkan efter åtta veckors 

vibration/accelerationsträning? 

• Har testpersonerna förbättrat tiden på balanstestet efter åtta veckors 

vibration/accelerationsträning? 

 

Avgränsningar 
Studien utfördes för att undersöka mentala och fysiska effekter av 

vibration/accelerationsträning. Avsikten var inte att jämföra vibration/accelerationsträning med 

annan träningsform, därför valdes endast en träningsgrupp och ingen kontrollgrupp användes.  
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Bakgrund – historik om vibrationsträning  
 

Redan i antikens Grekland utfördes tester kring vibrationer och då i huvudsak för att kunna 

förbättra människans prestationsförmåga. Läkarna använde sågar klädda i bomull och använde 

dess vibrationer på de områden på kroppen som ansågs behöva stimulans för bättre prestation. 

Vibrationerna i denna uppfinning var dock enbart överförbara i en enda riktning. Med tiden 

utvecklades fler vibrationsverktyg, ett verktyg som levererade en hög-variabel frekvens 

tillverkades i Tyskland. Det skulle dröja ända in på mitten av 1800-talet innan vibrationer 

kunde levereras i flera riktningar. Vibrationsmaskiner som producerade upp och ned och 

cirkulära rörelser användes av läkare på patienter för att behandla tillstånd som till exempel, 

nervvärk, förtvining, avmagring och förstoppning. Under sent 1800-tal producerades ångdrivna 

vibrationsmaskiner av specialister. Maskinerna kunde avge stötar och vibrationer tillräckligt 

för att stimulera upp till fem personer per gång (van der Meer G., et al, 2007). 

Många studier och forskning om vibration/accelerationsträning har utförts i dåtida 

Sovjetunionen på 1960-talet för att möjliggöra för kosmonauterna att utföra en rymdfärd. 

Kosmonauterna behövde hjälp att motstå de negativa effekterna från mikrogravitationen. 

Sannolikt är att kosmonauterna fick god effekt från vibration/accelerationsträning under 

resorna, då kosmonauterna kunde till bringa hela 420 dagar i rymden medan astronauterna som 

inte använde vibration/accelerationsträning enbart klarade av 120 dagar. Kosmonauterna hade 

efter uppdrag i rymden lidit av bentäthets- och styrkeförluster innan 

vibration/accelerationsträningens uppkomst. Vibration/accelerationsträningsmetoden visade på 

att effekterna mildrades och återhämtningen för kosmonauterna gick snabbare (van der Meer et 

al, 2007). Vibrationsforskningen har under senare år ökat och forskningen har visat på positiva 

resultat inom muskulär styrka, flexibilitet, kraft, bentäthet, cirkulation och återhämtning (van 

der Tillaar R., 2006). En undersökning gällande omedvetna muskelkontraktioner orsakade av 

vibrationer, som Dr Nasarov publicerade, menade på att det är nyckeln till att motverka 

osteoporos och att benen då kan stärkas med upp till 34 % (van der Meer G., et al, 2007). 

En annan studie som utförts, var gjord på ballerinor med återkommande skador. Studien visade 

på att med vibration/accelerationsträning minskade skadorna för ballerinorna och gav 

förbättrad hopphöjd och styrka (van der Meer G., et al, 2007). 

 

Träningsmetoden erbjuder både elittränande och allmänhet till förbättrad prestation och bättre 

träningsfysiologi. Metoden ska ge möjligheter för mänskliga funktionen att förbättras. 
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Vibrationerna stimulerar kroppens neuromuskulära reflexaktivering och kan ge större 

styrkeutveckling utan tunga vikter att lyfta. Guus van der Meer forskade om vibrationsträning 

och utvärderade egna livserfarenheter, klinisk data, fantasi och uppfinningsrikedom för att 

utveckla Power Plate. Denne forskare var övertygad om att egna erfarenheter och att lyssna på 

allmänheten, skulle ge vibrationstekniken bäst effekt och förbättringar. Forskningen och 

idéerna som van der Meer hade är resulterade i dagens Power Plate maskiner. 

Historiska studier 
Vetenskapliga studier utförda i Tyskland gav resultat som visade att en lägre 

vibrationsfrekvens tillsammans med en högre amplitud blev ej komfortabelt och praktiskt 

omöjligt för icke-atleter att använda och kunde leda till icke önskvärd organresonans i kroppen 

och negativa effekter. Power Plate designades därför för att kunna generera lägre amplitud och 

högre frekvens, frekvensen var 25-50 Hertz och amplituden var mellan 0.2 och 0.4 millimeter. 

(Power Plate Scandinavia AB, 2007) 

• Hertz (Hz) –Antalet gånger per sekund som maskinen rör sig uppåt och neråt.  

•  Amplitud (L/H) – Det lodräta avståndet som plattformen rör sig under en sekund (2–4 

mm) 

•  Tid – Den tid det tar att genomföra en övning. (Mester, Kleinöder, Yue, 2005) 

 

Power Plate har testats av många kunniga personer, bland annat en man vid namn Leo Echteld, 

en fysiolog terapeut från holländska landslaget och Hans van Zupthen, fysiolog terapeut i 

rehabiliteringssyfte. En viktig deltagare till Power Plates utveckling är Jelte Tempelaars en 

assistent till Guus van der Meer. Jelte Tempelaars bidrog med en oerhörd kunskap kring 

områdena kinetik och människans träningsfysiologi. Power Plate har genom all kunskap blivit 

det den är idag och finns runt om i hela världen. Vibrationsmaskinen används i en mängd olika 

syften och områden, fitness, hälsa, mot åldrande, skönhet, fysiologisk terapi, hög presterande 

atleter och så vidare. Antalet användarrapporter ökar och antalet grupper ökar, amatörer till 

forskare. Power Plate och vibrationer är alltså ännu inte helt utforskat och det finns mycket 

kvar att forska kring (van der Meer G., et al, 2007).  
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Vibration/accelerationsträningspåverkan på kroppen 
 

Vid träning på en Power Platemaskin framkallar vibrationerna naturliga reflexer, 

sträckreflexen, samma reflex som när en person går till en läkare och denne slår med en 

reflexhammare på patellaesenan. När muskelns senor och muskelspolen stimuleras med hjälp 

av vibrationer, skickas det impulser till hjärnan. Hjärnan skickar då ut signaler till muskeln att 

kontrahera respektive slappna av, i takt med vibrationen. Om personen står på 

vibrationsmaskinen och maskinen är inställd på 35 Hz och tiden är inställd på 45 sekunder, 

kommer muskeln att spännas och slappna av cirka 1575 per övning. När muskeln kontraheras 

och slappnar av aktiveras cirka 95 % av muskelfibrerna, till skillnad från vanlig styrketräning 

som stimulerar cirka 40-60 % av muskelfibrerna, vilket ökar den neuromuskulära effekten vid 

vibration/accelerationsträning. Vid vanlig styrketräning påverkas muskeluppbyggnaden 

speciellt av antal repetitioner och mängden vikt som används i övningen. Vid 

vibration/accelerationsträning är Hz den viktigaste variabeln. (Power Plate Scandinavia AB, 

2007)  

Fördelar 
Fördelar med att träna vibration/accelerationsträning är att träningen ger en hög muskelaktivitet 

på en kortare träningstid (20 minuter). Träningen går att utöva även om personen har en skada 

eller har kroniska ledbesvär då personen enbart använder kroppen som belastning. Genom att 

träna på vibrationsmaskinen kan personen öka både den dynamiska och den explosiva styrkan 

samt förbättra hållningen och balansen. Studier talar för att vibration/accelerationsträning kan 

öka bentätheten, det vill säga, motverka osteoporos, träningen kan förbättra blodcirkulationen 

och öka flexibiliteten. Genom träningen kan personer få ökat lymfdränage, en ökning av 

tillväxthormoner, endorfinnivån och serotonin, medan kortisolnivån sänks. Vid användande av 

vibrationsträning får personer också liknande effekter som vid vanlig styrketräning: ökad 

ämnesomsättning, ökad bålstyrka och en ökad utsöndring av endorfiner. Studier visar att det 

blir en förbättrad nerv- och muskelfunktion samt en förbättrad ledstabilitet (Power Plate 

Scandinavia AB, 2007).  
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Resonans
Det finns vissa studier som visar på att vibration/accelerationsträning är skadlig, för att 

kroppen kan hamna i resonans, kroppen hamnar då i självsvängning. Kroppen har en frekvens 

på cirka fem-15 Hz, ryggraden, musklerna och kroppens inre organ har en frekvens på cirka 

åtta Hz, huvudet och ögonens frekvens är cirka 18-20 Hz. Power Plate använder frekvenser 

mellan 30-50 Hz, för att det är utanför kroppens resonansintervall (Power Plate Scandinavia 

AB, 2007). 
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Material och metod 

 

Studien utfördes genom vibration/accelerationsträning på friska kvinnor. Utrustningen som 

användes var en vibrationsmaskin vid namn Power Plate Next Generation, frekvensen som 

användes vid träningen var 45 Hz, amplitud low och tid 45 sekunder. Träningsprogrammet 

innehåller 14 stycken styrkeövningar vilka är framtagna av Power Plate Center Göteborg. 

Tester utfördes före träningsperioden, efter fyra veckor och efter åtta veckor. Testerna som 

utfördes var mätningar på utvalda kroppsdelar, vägning, ett styrketest för benen och SOLEC-

testet (ett balanstest). 

Testpersoner  
Studien startade med 16 stycken kvinnor med en medelålder på 45 år (mellan 35-55 år), varav 

tre stycken kvinnor slutförde studien. Första testet utfördes på 16 stycken kvinnor medan andra 

och tredje testet endast utfördes på tre testpersoner. Förlusten av testpersoner inträffade cirka 

två veckor in i studien. Kvinnorna informerades om studien genom ett informationsblad och 

skrev under detta informationsblad vid medverkan i studien (se Bilaga 1).  Testpersonerna fick 

även möjlighet att ställa frågor om någonting med studien verkade oklart. Testpersonerna hade 

olika yrken och några testpersoner utövade andra aktiviteter utöver 

vibration/accelerationsträning (se bilaga 2). 

Utrustning 
Gruppen använde en träningsmetod vid namn vibration/accelerationsträning, vilket innebär 

träning på en vibrationsplatta. Vibrationsmaskinen som användes är av märket Power Plate 

Next Generation. Power Plate Next Generation, ger vibration/accelerationsträning i tre plan, 

frontal, vertikal och sagittal planet. Maskinen har tre olika tidsinställningar, 30 sekunder, 45 

sekunder och 60 sekunder. Maskinen kan ställas in på olika frekvenser, vilka är 30 Hz, 35 Hz, 

40 Hz och 50 Hz. Amplituden finns angett i low och high, där low är noll-två millimeter och 

high är två-fyra millimeter.  
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1 2 

Figur 1. Power Plate Next Generation (1) Vibrationsmaskin med utrustning.  

              (2) Vibrationsmaskinens display. 

Träningsprogram 
Träningsprogrammet som användes i studien är utformat av Power Plate Center Göteborg 

(Lena Persson, 2007-09-10). Ett träningspass tar cirka 45 minuter för en nybörjare. Träningen 

omfattar såväl styrketräning som stretching och massage. Utövaren har de första gångerna 

alltid en instruktör vid sidan av, för att hjälpa utövaren lära in rätt teknik, då Power Plate kräver 

god teknik. Tekniken är viktig för att kroppen skall träna rätt muskelgrupp vid 

träningsprogrammets olika positioner och för att undvika eventuella skador eller 

felbelastningar. Programmet testpersonerna kommer att utföra innehåller 14 olika 

styrkepositioner (se Bilaga 3 och 4). Vid varje ny styrkeposition skall aktuella muskelgruppen 

spännas av egen vilja under hela övningen, som varar i 45 sekunder. Det är viktigt att personen 

är fokuserad under hela övningen då det annars är väldigt lätt att ”falla ur” position. 

Styrkeprogrammet tar ungefär 20 minuter. Efter styrketräningsprogrammet bör personen utöva 

stretching, där personen känner stelhet. Stretchingen utförs på maskinen men under kortare tid, 

30 sekunder och lägre Hz, 30 Hz. Därefter har personen möjlighet till massage, även den utförs 

på maskinen. Massagen ges under längre tid, 60 sekunder och 40 Hz. 

 12



 

2 

1 
 

Figur 2.  Delar ur träningsupplägget. (1) Utfall och (2) Armhävning 

 

Tester och testutrustning 
En enkät lämnades ut före (se Bilaga 5) och en enkät efter (se Bilaga 6) träningsperioden. 

Enkäterna innehöll frågor om hälsa, välmående, mål och delmål, förväntningar etcetera. För att 

mäta testpersonernas förändringar utfördes tre tester, ett test före, ett test under 

träningsperioden (efter fyra veckor) och ett test efter (åtta veckor) träningsperioden med Power 

Plate som träningsmetod. Mätningarna utfördes genom vägning på en bioimpedansvåg, (Tanita 

BF 626-W) mätning av biceps, midja, stuss och lår med hjälp av ett måttband. Det utfördes ett 

enklare styrketest och ett balanstest. Styrketestet genomfördes på följande sätt: testpersonen 

satt på en stol med korslagda armar över bröstet, därefter sträcktes ena benet ut, benet var 

utsträckt under hela testet. Det andra benet var i marken. Testpersonerna reste och satte sig så 

många gånger personerna hann under en minut. Testet utfördes på båda benen (Almqvist O. 

2007-09-18). Balanstestet, även kallad SOLEC-testet, utfördes genom att testpersonen stod i en 

cirkel som är 50 centimeter i diameter med armarna korslagda över bröstet och på ett ben. Det 

ben som inte testades var i 90 graders vinkel i knäflexion, ögonen skulle vara slutna under hela 

testet. Testpersonen skulle stå stilla så länge som möjligt inuti cirkeln. Testet utfördes under 

maximalt en minut och båda benen testades (Harrison, Duenkel, et al, 1994). 

 

 13



 

Metod litteraturstudien 
En litteratursökning utfördes på databaserna SportDiscus, PubMed och ScienceDirect. 

Sökorden som användes var ” whole body vibration training”, “whole body vibration” och 

“vibration training”. 

Metod jämförelser mellan vibrationsmaskiner 
Vid sökning efter vibrationsmaskiner användes sökmotorn www.altavista.se. Sökorden som 

användes var ”vibrationsmaskiner” och ”vibrationsplattor”. Därefter jämfördes utvalda 

vibrationsmaskiner efter maxvikt för personen på maskinen, tidsinställning, maskinvikt, 

amplitud, frekvens, vibrationsriktning och pris.
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Resultat 

Resultatet innefattar en litteraturstudie om vibration/accelerationssträning, en empirisk studie 

och en jämförelsestudie om olika vibrationsmaskiner.  

Resultat från den empiriska delen 
Studien startade med deltagarantalet 16 stycken kvinnor. Därefter följde ett bortfall och vid 

andra testtillfället var endast tre testpersoner kvar. Vid avslutningen av studien, vid det tredje 

testet deltog tre testpersoner, samma testpersoner som var kvar vid andra testet.  

Resultat från testtillfälle I 
Testperson ett är 49 år, vägde 87,7 kilogram, mätte 168 centimeter och hade ett Body Mass 

Index (BMI) på 31,0 Testperson två är 48 år, vägde 71,4 kilogram och mätte 160 centimeter 

och hade ett BMI på 27,9. Testperson tre är 44 år, vägde 68 kilogram, mätte 167 centimeter 

och hade ett BMI på 24,4. Sammanfattning över testresultaten visas i tabell 1. 

Resultat från testtillfälle II  
Testperson ett minskade i vikt cirka ett halvt kilogram, måttet på höger respektive vänster arm 

var oförändrade likaså midjemåttet. Stussens mått hade minskat med en centimeter, höger lår 

hade ökat med en centimeter i omfång medan vänster lår var oförändrad. Balansen på höger 

ben hade försämrats med cirka sju sekunder och balansen på vänster ben hade förbättrats med 

tre sekunder. Styrkan förbättrades med fyra repetitioner på höger ben och försämrades med en 

repetition på vänster ben.  

Testperson två ökade cirka ett kilogram i vikt, höger och vänster biceps ökade med en 

centimeter vardera i omfång, midjemåttet minskade med fem centimeter, stuss och höger lår 

var oförändrad, vänster lår minskade med en halv centimeter. Balansen på höger ben ökade 

med cirka 12 sekunder, medan vänstra benet hade en tidsminskning på över 50 sekunder. 

Styrketestet visade på förbättrade resultat, höger ben med 10 stycken repetitioner och vänster 

ben med sex stycken repetitioner. 

Testperson tres vikt visade samma resultat som vid första tillfället, bicepsomfånget minskade 

på höger arm med en centimeter och vänster arm ökade det på med en halv centimeter, 

midjemåttet minskade med två centimeter medan stussmåttet ökade med halv centimeter. 

Höger lår ökade med en och en halv centimeter och vänster lår minskade med en centimeter. 

Balansen visade på förbättringar på båda benen, höger ben cirka två sekunder och vänster ben 

med cirka 32 sekunder. Styrkan förbättrade på vänster ben med sju stycken repetitioner, men 

var oförändrad på höger ben. 
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Resultat från testtillfälle III 
Testperson ett tappade två och ett halvt kilogram i vikt, bicepsomfånget på 34 centimeter på 

båda armarna var oförändrat, midjemåttet minskade med två centimeter och stussen 

förminskades med tre centimeter. Höger lår ökade i omfång med en centimeter och vänster lår 

var oförändrad. Balansen på höger ben förbättrades med cirka fem sekunder och vänster ben 

med 18 sekunder. Styrkan förbättrades med 11 repetitioner på höger ben och på vänster ben 

med två repetitioner.  

Testperson två ökade i vikt med tre hektogram. Har fått en ökning av bicepsomfånget på en 

centimeter på vardera arm, minskat åtta centimeter i midjemått, minskat stussen med två 

centimeter och benen, där är höger ben oförändrad och vänster ben minskade en halv 

centimeter. Personen har förbättrat sin balans med cirka en och en halv sekund på höger ben 

och en försämring med 55 sekunder på vänster ben. En klar förbättring vid styrketest, höger 

ben har förbättrats med 15 repetitioner och vänster ben med åtta repetitioner. 

Testperson tre fick en viktminskning på ett halvt kilogram, vid mätningarna var 

bicepsomfånget detsamma som från första tillfället, midjemåttet har minskat med två 

centimeter, stussmåttet förblev detsamma och har en ökning av höger lår på en och en halv 

centimeter och vänster ben en ökning på en halv centimeter, Balansen förbättrades med cirka 

en sekund på höger ben och vänster ben försämrades med en halv sekund. Styrkan förbättrades 

med två repetitioner på höger ben, men försämrades med tre repetitioner på vänster ben (se 

tabell 1). Vid tredje och sista testtillfället visade testperson ett hade ett BMI på 30,1, testperson 

två hade ett på BMI 28 och testperson tre hade ett BMI på 24,2. 

 

Tabell 1. Sammanställning över testresultat 

Namn: Test 
Längd 
cm: 

Vikt i 
kg: 

Arm h 
cm: 

Arm v 
cm: 

Midja i 
cm:  

Stuss
i cm: 

Lår h
cm: 

Lår v
cm: 

Balansh 
sek:        

Balansv 
sek: 

Styrkah 
antal rep:

Styrkav 
antal rep:

Testp. 1 1: a 168 87,7 34cm 34 95 112 62 64 28,7 2 14 21 
 2: a  87,3 34cm 34 95 111 63 64 22 5 18 20 
 3: e  85,2 34cm 34 93 109 63 64 34 20 25 23 
              
Testp. 2 1: a 160 71,4 32cm 33 91 104 60 62,5 2,7 61 0 4 
 2: a  72,3 33cm 34 86 104 60 62 14 8 10 10 
 3: e  71,7 33cm 34 83 102 60 62 4 6 15 12 
              
Testp. 3 1: a 167 68 34cm 33,5 84 99,5 56,5 59 6,8 8,5 18 15 
 2: a  68 33cm 34 82 100 58 58 9,2 41 18 22 
 3: e  67,5 34cm 33,5 82 99,5 58 59,5 8 7 20 12 

Sammanställning av enkätfrågorna 
1. Hur upplevdes träningen?  
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Svaren var identiska, träningen upplevdes mycket bra (3). 

2. Hur har träningen påverkat vardagslivet?  

 ”Ja, träningen har påverkat mitt vardagsliv då jag orkar mer och inte blir lika 

trött, lika fort” (1) 

Ingen märkbar skillnad (1) 

Viss skillnad men visste inte om det berodde bara på träningen eller om det var att 

i samband med träningen gjorts vissa livsstilsförändringar? (1) 

3. Har ni uppnått förväntade resultat? 

Kroppsomfånget hade minskat, kände sig smidigare, starkare, uthålligare, men 

det viktigaste var inte resultatet utan att de hade börjat träna. (3) 

”Det är just steget från inaktiv till aktiv som är det stora steget, resten är bara en 

bonus.” (Testperson tre). 

Resultat teoretiska referensramar 
Litteraturstudien innefattar 35 studier (se Bilaga 7) utförda på vibration/accelerationsträning. 

Studierna har visat på olika resultat, både positiva, negativ och uteblivna resultat. Vissa 

studierna är utförda på män, andra kvinnor vissa både män och kvinnor. Åldrar har varierat i 

studierna alltifrån ung till äldre, i vissa studier är ett åldersspann representerat. Varje studie har 

ett syfte att utreda, syftena varierar i studierna, alltifrån isometrisk knäextension kraft efter 

vibration/accelerationsträning till hur vibration/accelerationsträning påverkar människor med 

Cerebral Pares. Sökningarna är utförda på olika databaser, databaserna som använts är: 

Sportdiscus, PubMed och Science Direct. Sökorden var: whole body vibration training, whole-

body vibration, vibration training. Artiklarna är uppdelade i olika kategorier: positiva effekter, 

positiva och uteblivna effekter, uteblivna effekter, negativa och uteblivna effekter och negativa 

effekter. 

Metoder använda i artiklarna 
Studierna som granskades har använt olika metoder, allt från gruppsammansättning till 

träningsprogram. Testpersonerna har i vissa studier varit blandade män och kvinnor, medan 

andra har använt grupper med endast kvinnor eller endast män. Människorna som deltagit i 

studierna har flertalet varit friska, en studie utfördes på personer med ett handikapp. Åldrarna 

har varierat mellan 17 år upp till 80 år. Träningsbakgrund har varierat, likaså träningsprogram 

och intensitet. Frekvenserna har varierat mellan studierna, fyra Hz till 60 Hz . Studierna har 

haft olika inriktningar, allt från postural kontroll till hormonella värden (se bilaga 8). 
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Positiva effekter från vibration/accelerationsträning 
Antalet positiva artiklar blir slutligen 18 stycken. 

• Förbättringar i styrka och kraft, samt positiva resultat i benmuskulärprestation. 

• Förbättringar i knäextension. 

• Signifikanta resultat i styrka efter ett träningstillfälle och betydelsefulla förändringar i 

vilohormoner hos män. Vibrationer skulle kunna användas vid neuromuskulär 

uppvärmning 

• Förbättringar i benmuskulaturen. 

• Vibrationer i kombination med contract-release-stretchmetoden ger positiv effekt på 

hamstringsmuskulaturen. 

• Förbättrad postural kontroll efter ett års träning. 

• Förbättringar av balansförmågan. 

• Studien påvisar effekter, men att träningen skall utföras med hjälp av kunnig personal. 

• Förbättringar i isometrisk och dynamisk knäextension. 

• Förbättringar i isometrisk styrka, explosiva muskelstyrkan och muskelmassan ökade 

efter ett års träning. 

• Förbättrad flexibilitet och förslag gavs på att för att motverka smärta och hjälpa till att 

slappna av i musklerna. 

• Låg frekvens bra för hamstrings och knäböj, hög frekvens bra för knäböj och Counter 

Movement Jump. 

• Ökning av muskelhypertrofi i lårmuskulaturen. 

• Syreupptagningsförmågan ökade med vibrationer, med manipulation av vibrationer, 

frekvensen, amplituden och yttre vikter. Metabolismen ökade som under medelmåttig 

gång. 

• Kortvariga förbättringar av prestationerna i styrka, isometrisk extensionstyrka och 

hopphöjd i nedre extremiteten. 

• Förbättringar i knäextension styrka, Counter Movement Jump och flexibilitet. 

• Positiva effekter på muskelstyrkan, balans och gångkapacitet. 

• Signifikanta förbättringar i kraftutveckling och höjden i det bästa hoppet och 

förändringar i hopphöjd för konstant hoppning under fem sekunder. 

 

Positiva och uteblivna effekter vid vibration/accelerationsträning 
Antalet positiva och uteblivna effekter blev till antalet tio stycken. 
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• Positiva effekter vid ACMVJ och flexibilitet, men inga effekter vid gripstyrkatest. 

• Förbättringar i isometrisk och dynamisk knäextensionsstyrkan, Counter Movement 

Jump, men inga förbättringar i maximal hastighet. 

• En liten ökning i vertikalhopp, men ej bestående effekter. Inga förändringar kunde 

utläsas i isometrisk extensionsstyrka, gripstyrka, löptest eller postural kontroll/balans. 

• Signifikant ökning av hopphöjden, men inga förändringar i isometrisk knäböj eller på 

EMG- testerna. 

• En liten ökning av Gross Motor Function Measure, inga förändringar visades i sex 

minuter gång test, isokinetisk muskelstyrka eller Time Up and Go. 

• Ökning av Free Fat Mass och en liten ökning av knäextensionstyrka, men ingen 

viktnedgång, ingen förlust i total kroppsfett eller underhudsfett. 

• Review där studier visar på förbättringar i vertikalhopp och isometriska vridmoment, 

extension i nedre extremiteten, samt reducering av smärta. Kvarstår gör att mer 

forskning bör utföras för att kunna utläsa rättmätiga effekter. 

• Positiva effekter vid muskelstyrka i vissa studier, medan det också fanns studier där 

inga förbättringar visades i styrka och hoppförmåga. 

• Ökningar i Counter Movement Jump, men inga förbättringar i ett RM. 

• Mer forskning krävs, såg både negativa och positiva effekter. 

Uteblivna effekter vid vibration/accelerationsträning 
Antal artiklar med utebliven effekt är fyra stycken 

• Kortsiktig träningsperiod gav inga resultat. 

• Ingen vet riktigt om vibrationer är skadliga eller inte, mer forskning krävs. 

• Inga förbättringar efter fem veckors träning på vibrationsmaskin. 

• Inga resultat i vertikalhopp, löptest eller agilitytest. 

Negativa och uteblivna effekter vid vibration/accelerationsträning 
Antal artiklar vilka har negativa och uteblivna effekter är en styck. 

• Efter vibrationsstimuli minskade bilaterala knäextensionsstyrkan en aning, men 

återkom efter en liten stund. Kortisol- och testosteronvärdet förblev oförändrat. 

Negativa effekter vid vibration/accelerationsträning eller från vibrationer med låg frekvens 
Antal artiklar vilka är negativa effekter är två stycken. 

 19



• Slutsatsen blir att syresättningsnivåerna i vastus lateralis muskeln påverkas av 

helkroppsvibrationer och sänker syresättningsnivåerna jämfört med träning utan 

vibrationer 

• Vibrationer framställda av arbetsverktyg, fordon eller liknande har låg frekvens och ger 

bieffekter som, smärtor i fingrar, armbågar, handleder, problem att böja armen, smärta i 

skuldran vid upplyfta armar, sömnsvårigheter och sömnproblem. 

Resultat, sökning av vibrationsmaskiner  
Vibrationsmaskiner finns det olika varianter utav, storlek, vikt, vibrationsriktning, pris och så 

vidare varierar. Sökningen på Internet (www.altavista.se) resulterade i sammanlagt 27 stycken 

olika vibrationsmaskiner, vibrationsmaskiner fanns på olika företags hemsidor (redovisade 

under referenser). Priserna varierar från billigare till dyrare och mer avancerade maskinen, 

alltifrån 2160 svenska kronor till 75 000 svenska kronor. Maskinerna varierar på många sätt, 

vikt på maskin, maxvikt för användaren, tidsinställningar, amplituder, frekvenser och 

vibrationsriktningar. Maxvikten för användaren har ett spann mellan 100 kilogram upp till 227 

kilogram. Tidsinställningarna varierar från noll till 10 minuter och ställs in på maskinerna. 

Maskinernas totalvikt ligger på allt från 18 kilogram till 158 kilogram för den tyngsta. Sökning 

av amplitud resulterade i att alla maskinerna inte uppgav exakt amplitud, siffrorna för 

maskinerna där det stod varierade mellan noll till en centimeter i höjd. Inte heller information 

för frekvenser eller vibrationsriktningar på alla maskiner gick att utläsa, men på maskinerna 

där informationen kunde utläsas varierade frekvenserna mellan noll till 83 Hz och 

vibrationsriktningarna varierade mellan cirkulerande, vertikala, tredimensionella, vågformade, 

högerriktade och upp och ned vibrationer (se bilaga 9). 
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Diskussion 
 

Studien har resulterat i mycket ny kunskap för författarna. Litteraturstudien och empiriska 

studien har givit erfarenhet, gruppsamarbete och utvecklat samarbete med andra människor. 

Utgången i empiriska studien blev inte som förväntad. Empiriska studien hade efter en veckas 

tid ett bortfall på 13 av 16 testpersoner, vilket innebar att 81 % ej fullföljde studien. Följden av 

bortfallet i studien resulterade i en gedigen litteraturstudie, där positiva, negativa och uteblivna 

effekter studerades. Litteraturstudien påvisade fler positiva effekter än negativa effekter. Det 

innebar svårigheter i att jämföra studierna med empiriska studien, eftersom resultaten i 

empiriska studien mestadels gav små eller uteblivna effekter. Att inga signifikanta skillnader 

kunnat utläsa kan bero på bortfallet då antalet testpersoner sjönk drastiskt. Andra element som 

kan inverka på resultaten är bland annat gruppsammansättning, ålder, kön, träningsbakgrund 

etcetera (Nordlund M. M. et al 2007). Därför är det oerhört svårt att jämföra olika studier med 

varandra. 

Styrkor, svagheter och eventuella förbättringar 
Studien inriktades på att se eventuella positiva effekter vid vibration/accelerationsträning och 

inte jämföra med någon annan form av träningsmetod. Utföra en studie med en kontrollgrupp 

och en vibration/accelerationsgrupp, hade medfört svårigheter att få exakt motsvarande kvinnor 

i båda grupperna så jämförelser kan dras mellan varandra. Valet med avgränsningen hade 

kunnat vara en mycket positiv del med studien om bortfallet ej hade blivit så stort, mer fokus 

och analysering hade kunnat genomföras. En positiv del med studien var tre testtillfällena, 

vilka medförde att testpersonernas utveckling blev överskådlig. Testerna som gruppen utförde 

har varit relevanta för vibration/accelerationsträning, då det bland annat kan utläsas i 

Kawanabe K. et als (2007) studie att styrka och balans förbättras av 

vibration/accelerationssträning. Däremot kunde testerna ha utförts på ett sådant sätt att 

testpersonerna utförde varje test tre gånger per testtillfälle och ett medelvärde kunde ha räknats 

ut. Med ett sådant upplägg hade gruppen kanske kunnat få ut ett tillförlitligare resultat. En 

svaghet med studien är att gruppen skulle kunna ha varit mer delaktiga under testpersonernas 

träning, varit närvarande vid alla träningspassen och personligen instruerat under 

träningstillfällena. Eventuellt skulle en form av gruppträning med 

vibration/accelerationsträning kunnat inspirera testpersonerna mer. Det alternativet hade 

fungerat för testpersoner som föredrar gruppträning och behöver ha en bestämd tid för att ta sig 
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till träningen. Om en mer kontinuerlig kontakt upprätthållits hade det eventuellt varit till fördel 

under studien, kanske hade bortfallet varit mindre. En eventuell förbättring i studien hade varit 

om en träningsdagbok skulle ha upprättats, där testpersonerna kunde följa utvecklingen 

gällande träning, kost, sömn etcetera. Studien kunde ha pågått några veckor längre, för att se 

resultat efter en längre tid kroppen har fått träna vibration/accelerationsträning. 

Bortfallsanalys 
Varför stora delar av testpersonerna avslutade studien i förtid är svårt att spekulera kring. 

Spekulationerna är väldigt många och tyvärr kommer aldrig ett fullständigt svar kunnas få. 

Endast en testperson meddelade avhoppet av studien i förtid, på grund av högst privata skäl. 

Resterande testpersonerna har gruppen inga konkreta skäl varför personerna valde att avsluta. 

Ett hinder att ta reda på varför avhoppen gjorts är den mening som skulle stå med i 

informationsbladet, som informerar och frånsäger gruppens rätt att ta reda på orsak till 

avhoppen. Bortfallen har förmodligen många olika skäl. Det kan bero på sjukdom, mycket på 

jobbet, att träningsformen inte passar individen, för höga träningskostnader, att testpersonerna 

tappat motivationen. Medverkan i studien blev eventuellt en belastning istället för en positiv 

del i träningen eller så har upplägget på studien inte varit helt tillfredställande för 

testpersonerna som föll bort. Bortfallet skulle kunna bero på att författarna ej deltog vid alla 

testpersonernas träningstillfällen, kanske kunde en än mer aktiv roll givit ett mycket mindre 

bortfall. Studien var en studie där testpersonerna själva skulle kunna välja träningstid, kanske 

hade en gruppträningsstudie motverkat bortfallet. Gruppträningen hade då med all säkerhet 

hållits av författarna. 

Felkällor 
Felkällor i empiriska studien kan till stor del vara det stora bortfallet av testpersoner i början av 

studien. Mätningarna som utfördes på biceps, midja stuss och lår, kan vara en felkälla, då 

mätningarna eventuellt inte utfördes på exakt samma punkt som vid tidigare mätningar. 

Riktmärken sattes upp men eventuella millimeteravvikelser kan ha uppstått, då på grund av 

mänskliga faktorn Utrustningen som användes under studien kan ha angivit felaktig 

information. En annan felkälla kan vara testpersonernas dagsform, fysiska och psykiska status.  

Diskussion och jämförelse kring resultat från empiriska studien och litteraturstudien 
Tyvärr finns det få resultat att dra några slutsatser ifrån, vilket gör det hela väldigt svårt. Vissa 

positiva resultat kan utläsas från de tre testpersonerna som avslutade studien. Testperson ett är 

den person som haft flest positiva förändringar på resultaten, mest i balans och styrka. 
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Testperson två har försämrat balansen åtskilliga sekunder men styrkan har förbättrats ganska 

mycket. Testperson tre har inga eller mycket små förbättringar i balans och styrka. Detta 

resultat är ju ganska intressant. En intressant fråga är hur en testperson förbättrats i båda 

disciplinerna, en testperson förbättrats i styrka men inte i balans och tredje testpersonen ytterst 

lite eller inga förändringar alls. I litteraturen finns både positiva och uteblivna resultat bland 

annat gällande balans. I studien skriven av Bogaerts A. et al, (2006) påvisas resultat i förbättrad 

balansförmåga efter ett års träning. I Torvinen S. et als (2002) studie kunde inga positiva 

effekter utläsas från balanstester som utförts. En stor skillnad mellan Torvinen S. et als (2002) 

studie och Bogaerts A. et als (2006) studie är testgruppsammansättningen. I ena studien deltog 

äldre människor över 60 år (ej specificerat kön) och i andra studien deltog människor under 40 

år blandat män och kvinnor. Kan effekterna vid olika studier bero på testgruppens 

sammansättning, träningstidsperiod eller ålderskategorin? Nordlund M. M. et als (2007) studie 

stärker teorin kring att gruppsammansättning har betydelse för att olika resultat kan påvisas. 

Empiriska studien som utförts på kvinnor i åldrarna 35-55 år, fick som nämnts tidigare inga 

signifikanta positiva effekter på balansen. En tanke är att yngre människor kanske inte får 

någon effekt på grund av att fysiken är bättre än för äldre människor, även tidsperioden för 

träningen verkar ha betydelse, Torvinen S. et als (2002) studie pågick under 12 veckor, 

empiriska studien under åtta veckor och Bogaerts A. et als (2006) studie pågick under ett års 

tid. Träning med vibration/accelerationsträning kanske behöver utföras under en längre tid 

innan några resultat kan påvisas.  

 

Handlar det om inställning hos personerna eller är det helt enkelt kroppsliga förmågan som 

skiljer sig ifrån testperson två och tre. Det kan också vara andra faktorer som påverkar negativa 

trender hos två av testpersonerna vid balans och styrketesterna. Personerna kan ha haft en dålig 

dag på jobbet, en inre stress av många olika anledningar etcetera. Eftersom det finns lite 

forskning om vibration/accelerationsträning har gruppen inte funnit några relevanta svar på 

varför gruppen inte fått några signifikanta ökningar av mätvärdena från första och sista 

testtillfället. Gruppen antar att mätvärdena inte förändrats på grund av att träningen kanske ger 

en mer uthållig styrka och mer funktionella muskler än muskelhypertrofi. En viss 

muskelhypertrofi kan uppkomma utav vibration/accelerationsträning, det kan utläsas ifrån 

studien skriven av Da Silva M. E. et al (2007). Skillnaden på den empiriska studien och Da 

Silva M. E. et als studie är att deras studie är utförd på män i åldern 18 år och den empiriska 

studien utfördes på kvinnor med en medelålder på 45 år. Da Silva M. E. et als (2007) studie 

endast var utförd för att se om det blev någon muskelhypertrofi på fysiskt aktiva personer. 
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Männen som var involverade i studien var i 18 årsåldern och tränade två benövningar med fem 

set gånger 10 repetitioner. I empiriska studien utfördes mätningar av bland annat biceps och 

lårmuskulatur, för att se på eventuell minskning eller ökning på muskelomfånget. Resultaten 

som kan utläsas av empiriska studien visar på väldigt få förändringar eller inga förändringar 

gällande minskning eller ökning av kvinnornas muskelomfång. 
I empiriska studien testades styrkan i lårmuskulaturen genom att testpersonen skulle sitta på en 

stol med korslagda armar över bröstet, därefter sträcka ut ena benet, benet skall vara utsträckt 

under hela testet, därefter resa sig och sätta sig igen så många gånger testpersonerna hinner 

under en minut. Testet utfördes på båda benen Resultaten för styrketestet i empiriska studien 

blev förbättringar för två av tre testpersoner, varav det var en testperson med en signifikant 

förbättring av båda benen. I jämförelse med studien skriven av Bogaerts A. et als (2007) 

styrker studien resultatet i empiriska studien. Liknande effekter kan utläsas ifrån studien 

skriven av Delecluse C. et al (2003). I studien skriven av Nordlund M. M. et al (2007) påvisar 

både negativa och positiva effekter av styrka i nedre extremiteten, vilket överensstämmer med 

resultatet från empiriska studien. 
 
En av tre stycken testpersoner fick viktförändringar, vilket var testperson ett. Testperson två 

däremot fick ingen viktförändring, gick istället upp tre hektogram i vikt, men fick en 

midjemåttsminskning på åtta centimeter. I Roelants M. et als (2004) studie, utfördes träning 

och tester för att bland annat utvärdera eventuell viktnedgång. Inga positiva effekter visades på 

vikten. Empiriska studien resulterade i både positiva och uteblivna effekter för viktnedgång. 

Möjligt är att empiriska studien istället medförde en annan effekt, såsom nya vanor, vilket 

kanske medförde viktminskning och midjemåttsminskningen. Märkbart är att Roelants M. et 

als (2004) studie, vilken nämnts ovan utförde träning under 24 veckor och empiriska studien 

endast under åtta veckor. Resultaten skapar möjligheter för nya studier inom området. 

 

Vibration/accelerationsträning är som tidigare nämnts en relativt ny träningsmetod. Studien har 

lett till en insikt i att träningsmetoden inte är tillräckligt utforskad, då både positiva och, 

negativa och uteblivna effekter påvisas. Flera artiklar som utvärderats under studiens gång 

påtalar vidare forskning för att kunna utveckla träningsmetoden och veta exakta effekter. 

Studien har förhoppningsvis lett till att fler människor vill utforska ämnet vidare och föra 

vetskapen kring vibration/accelerationsträning framåt.  
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Efter undersökningar av litteratur har informationen i studierna påvisat att effekterna på äldre 

människor verkar vara mer påtagliga än på andra deltagaråldrar. Studierna har i och för sig 

varat en längre tid på äldre personer än på yngre men, träningen har verkat vara en skonsam 

form för personerna som har lite svårt att röra sig på annat aktivt sätt. Därför tror författarna att 

vibration/accelerationsträningen lämpar sig bra för äldre människor. 

 

Ett råd för framtida forskning och studier är att sammanföra grupper med liknande 

träningsbakgrund, ålder, kön och nuvarande aktivitetsnivå. Vid användande av kontrollgrupp är 

det svårt att få personer med liknande förutsättningar som i vibrationsgruppen. Vilket kan leda 

till uteblivna effekter. Ett bra sätt att undgå felaktiga resultat är att göra en cross-over study, 

där testpersonerna tränar vibration/accelerationsträning under x antal veckor. Testpersonerna 

vilar därefter x antal veckor och därefter kan en ny träningsperiod startas, om jämförelse 

mellan träningsmetoder är syftet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Information om samtycke om deltagande i studien 
 
Hej 
Vi är två tjejer, Marie Korneliusson och Pernilla Lindell, som studerar Biomedicin med 
inriktning fysisk träning vid Högskolan i Halmstad. Vi tillfrågar Dig då vi skriver vår C-
uppsats om Power Plateträning (vibrations/accelerationsträning). Huvudfrågan i vår uppsats är 
att ta reda på om Du/testpersonerna i vår studie får några synliga, upplevda och mätbara 
resultat efter 10 veckors träning på Power Plate. Studien kommer att utföras på 10-15 kvinnor i 
åldrarna 35-55 år. Träningen kommer att utföras i Power Plates lokaler med deras instruktörer. 
Träningsprogrammet kommer att se likadant ut under de 10 veckor som studien pågår. Syftet 
med vårt formulär är att ta reda på vem Du är/hur mår Du nu, vilket är Ditt mål, hur tar Du dig 
dit, vilket blev resultatet och kan Power Plateträningen uppfylla Dina önskningar? 
 
För att ta reda på detta kommer vi att utvärdera svaren på Ditt formulär som fylls i både före 
och efter avslutad träningsperiod, utvärdera Ditt testvärde i styrka och balans med hjälp av två 
enklare övningar. Vi använder oss av mätning av biceps, midja, stuss, lår och vägning på 
traditionell våg. Mätningar kommer att göras både före, under och efter träningsperioden på 10 
veckor samt göra en litteraturstudie.  
 
Alla Dina uppgifter kommer att behandlas anonymt vilket innebär att enbart vi (Marie och 
Pernilla), kommer att ha tillgång till Dina uppgifter. Resultaten av formulären sammanställs så 
att det inte går att identifiera personerna i vår uppsats.  
 
Viktigt att Du är införstådd med att studien vi gör är helt frivillig att delta i och Du när som 
helst under studien kan avbryta Ditt deltagande utan att tala om anledningen. 
 
Denna träning kan medföra viss träningsvärk, samt eventuella skador, om Du ej följer 
instruktörens instruktioner vid träningen, så att positionen utförs korrekt. För att utföra träning 
på Power Plate får Du ej ha: 

• Akuta sjukdomar/inflammationsprocesser 
• Användning av pacemaker 
• Akuta trombosåkommor 
• Nya sår efter operation eller kirurgiska ingrepp 
• Graviditet 

 
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. 
 
Datum: Underskrift: 
 
Tack på förhand, vid eventuella frågor kontakta oss. 
Marie Korneliusson 0739-95 31 94 
Pernilla Lindell 0739-85 63 25 
 
Vår handledare heter Sofia Olandersson 0703-37 80 40 
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Bilaga 2 - Information om testpersonerna 
Testpersonerna tillfrågades också om annan träning, där var resultaten olika, men det var 

ytterst sparsamma. Aktiviteterna var promenader, stavgång, jogging, en person golfade och 

utövade yoga. Yrkeskategorier som banktjänstekvinna, barnskötare, ekonom, 

systemadministratör, rektor och personalarbetare var några som figurerade i studien. 
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Bilaga 3 - Träningsprogrammet 
1. Uppvärmning: 

- Endast få igång kroppens blodcirkulation. 

- Grundposition intas: stå på mitt på plattan med fötterna axelbrett avstånd, böj lätt i 

knäna och tippa överkroppen lätt framåt. Eventuellt fatta ett lätt tag med händerna på 

handtagen. Tyngden läggs på framfoten. 

 

2. Knäböj: 

- Tränar: framsida/baksida lår samt vader. 

- Inta grundposition och placera fötterna långt fram på plattan. Böj maximalt ner till 90 

grader, det vill säga rakt lårben och håll knäna bakom tårna. Ryggen hålls i en upprätt 

position. Händerna placeras på handtagen som stöd men det är benen som ska arbeta. 

- Fokus: pressa ner hälarna i plattan. 

- Svårighetsgrad: lätt dynamisk rörelse mellan 90-110 grader. 

 

3. Vadpress: 

- Tränar: Vader och insida lår. 

- Redskap: Kudde. 

- Grundposition mitt på plattan. Placera kudden med tjocka sidan ner mellan knäna. 

Placera fötterna nära varandra. Gå upp maximalt på tå och pressa ihop knäna. 

- Fokus: Stå på tå, pressa ihop knäna maximalt. 

 

4. Höftlyft: 

- Tränar: Vader, baksida lår, rumpa samt ländrygg. 

- Redskap: Stepbräda. 

- Stepbrädan placeras bakom maskinen med fem centimeters mellanrum. Lägg dig ner 

på rygg med rumpan mellan stepbräda och maskin. Fötterna placeras lätt framför 

knäna. Pressa upp bäckenet maximalt mot taket. 

- Fokus: Pressa upp bäcken, tryck ner hälar och drag hälarna mot dig. 

Svårighetsgrad: 1- övning görs från golvet utan stepbräda. 2- Pilatesboll under bröstrygg för 

mer balans/koordination 
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5. Ryggpress: 

- Tränar: Bröst, bröstrygg, triceps, bra för hållningen! 

- Redskap: Byglar. 

- Sätt dig först på plattan med ryggen mot maskinen. Placera byglarna fem centimeter 

utifrån höftkulan. Res dig upp på raka armar med rumpan mellan händerna. Knäna i 

90 grader. 

- Fokus: Raka armar, pressa ihop skulderblad. 

- Svårighetsgrad: 1- Tyngre ju längre ifrån fötterna placeras ifrån plattan. 2- Stepbräda 

under hälarna. 

 

6. Armhävning:  

- Tränar: Bröst, armens insida, bröstrygg samt nacke. 

- Ställ dig på knä, grå matta. Händerna placeras med ett brett grepp på plattan med 

fingertopparna riktade mot varandra. Böj armarna så att de skapar en linje ut från 

axeln, 90 grader. Viktigt att bibehålla en rak position i ryggen så du ej tappar svank, så 

spänn magen. 

- Fokus: Trycket läggs mot mitten av plattan. 

- Svårighetsgrad: 1- Placera knäna längre ifrån plattan. 2- Stå på tå, OBS! ska då klara 

att hålla ryggen rak. 3. Pilatesboll under ben/fötter. 

 

7. Triceps Dip: 

- Tränar: Tricepsmuskulatur det vill säga baksida arm, bröstrygg samt axlar. 

- Sätt dig först på plattan. Placera händerna runt plattan kant nära rumpan. Lyft ut 

rumpan fem centimeter utanför maskinen och böj armbågarna bakåt. Spänn ihop 

skulderblad och håll nere axlarna. 

- Svårighetsgrad: 1- Fötterna längre ifrån plattan. 2- Stepbräda under hälarna. 

 

8. Bred knäböj: 

- Tränar: huvudmuskel insida lår, bäckenregionen. 

- Stå i grundposition mitt på plattan, vinkla fötterna snett utåt, vinkla upp bäcken (det 

vill säga, spänn rumpan och dra in magen). 

- Fokus: pressa ner hälarna och drag häl mot häl som ett V bakåt. 
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9. Utfall: 

- Tränar: framsida/baksida lår, rumpa samt vader. 

- Ena foten placeras långt fram på plattan, det är också det benet som ska arbeta. Tag ett 

lätt stöd på maskinens handtag med händer/fingertoppar. Knäet böjs ner till 90 grader, 

det vill säga rakt lårben och bibehåll en rak position av överkroppen. Bakre benet 

används som stöd för balansen, sätt i tårna och böj knäet. 

- Fokus: pressa ner hälen. 

- Svårighetsgrad: 1- stepbräda under bakre benet, tyngdpunkten faller då mer fram på 

arbetande ben. 2- Alternativt pilatesboll under bakre benet frö mer balans och 

koordination. 

 

10. Situp: 

- Tränar. Bukmuskulatur. 

- Redskap: Stepbräda. 

- Stepbrädan ställs på maskinens kortsida, kudden placeras mitt på plattan med tjocka 

sidan mot brädan. Sätt dig framför kudden med fötterna på brädan, hälarna i och tårna 

riktas uppåt. Lägg dig ned med svanken över kudden. Spänn upp rumpan från 

undermattan några centimeter genom att tippa upp bäckenet och pressa upp 

överkroppen med händerna på bröstet. 

- Fokus: Spänn rumpan, pressa överkroppen uppåt. 

- Svårighetsgrad: Händerna placeras i nacken som stöd. 

 

11. Bicepscurl: 

- Tränar: Överarmens framsida. 

- Grundposition på grå matta. Reglera de bakre banden så att underarmen är i 90 grader, 

det vill säga rak samt bibehåll raka handleder under övningen. Greppa underifrån, håll 

nere axlarna. 

- Fokus: Pressa uppåt. 

- Svårighetsgrad: 1- välj hör HI på amplitud. 2- Tippa tyngdpunkten bakåt. 

 

12. Ryggdrag: 

- Tränar: Triceps samt bröstrygg. 
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- Grundposition grå matta. Bakre banden på röd markering, händerna nära kroppen och 

greppa underifrån. Tippa överkroppen lätt framåt, pressa ihop skulderbladen och drag 

snett uppåt bakåt. Handleden följer underarmen i rak position. 

- Fokus: Pressa ihop skulderblad, drag snett-uppåt bakåt. 

- Svårighetsgrad: HI (hög) amplitud. 

 

13. Liggande mage/ ”plankan”: 

- Tränar: Stabiliserar med axlar, tränar bukmuskulatur samt ländrygg. 

- Underarmarna placeras långt fram på plattan med armbågen under axeln. Gå upp på tå 

så att kroppen är i en rak position. Ryggen skall hållas rak under hela övningen, drag 

in magen och spänn och motverka eventuell svank. Drag armbågarna ner mot magen. 

- Fokus: Spänn bukmuskulatur och pressa armbågarna mot magen. 

- Lättare alternativ. Stå på knä. 

- Svårighetsgrad: Placera pilatesboll under fötterna för att åstadkomma mer 

balans/koordination. 

 

14. Sidolyft: 

- Tränar: Framförallt sned bukmuskulatur samt ländrygg, stabiliserar med axlarna. 

- Armbågen placeras under axeln mitt på plattan. Sträck ut kroppen på fotens undersida 

och placera det övre benet framför det undre. Pressa upp bäckenet i sidled och drag 

bak övre axeln, så du riktar dig snett uppåt. Andra handen placeras i midjan. Den 

sneda bukmuskulaturen arbetar då på undersidan. 

- Fokus: Pressa upp bäckenet, drag bak axeln. 

- Lättare alternativ: Stå på knä på undre benet. Alternativt stå på tå med stöd av bandet i 

handen så att du lättare håller balansen. 

- Svårighetsgrad: Placera fötterna ovanpå varandra. 
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Bilaga 4 - Bilder på styrketräningsövningarna 

Nr. 1  Uppvärmning Nr. 2  Knäböj 

Nr. 4  Höftlyft 
Nr. 3 Vadpress 

Nr. 6 Armhävning 

 35
Nr. 5 Ryggpress 



 

Nr. 7  Triceps dip 

Nr. 8 Bred knäböj 

Nr. 10  Sit up 
Nr. 9  Utfall 

Nr. 11  Biceps Curl 
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Nr. 13  Liggande mage/plankan  
 

 Nr. 12  Ryggdrag 
 
 
 
 

Nr. 14  Sidlyft/sidplankan  
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Bilaga 5 - Frågeformulär 
 
Namn: 
Personnummer (sex siffror): 
Utbildning: 
Yrke/studerande: 
 
Sjukdomar? 
Mediciner? 
Längd: 
Vikt: 
Överarm: 
Midja: 
Stuss: 
Lår: 
 
Antal resningar under styrketestet: 
Tid för balanstestet: 
 
 
Hur fick Du reda på att Power Plate Center finns? 
 
 
 
Vad är hälsa för Dig? 
 
 
 
Hur mår Du just nu? 
 
 
 
Vad har Du för långsiktiga och kortsiktiga mål med Din träning?  
 
 
 
Vad har Du för personliga mål med Din träning, till exempel: styrkeökning, viktminskning, 
fastare kroppsfigur, klara av vardagssysslor och så vidare? 
 
 
 
 
Vad förväntar Du dig av Din träning på Power Plate? 
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Vilka förändringar/förbättringar vill Du åstadkomma med Din träning på Power Plate? 
 
 
 
Hur många tillfällen i veckan tränar Du Power Plate? 
 
 
 
Varför tränar Du på Power Plate Center?  
 
 
 
Utövar Du någon annan idrott utöver Power Plate? 
 
 
 
 
Om Du utövar annan idrott, hur många timmar i veckan? 
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Bilaga 6 - Utvärdering av 8-veckors träning på Power Plate 
 
Vikt:          kg 
Överarm:  H:         cm V:       cm 
Midja:        cm    
Stuss:         cm 
Lår:           H:         cm  V:         cm 
 
Antal resningar under styrketestet:  H:      st V:       st 
Tid för balanstestet:                         H:       V:        
 
 
 
 
Hur har Du upplevt träningen på Power Plate Center? 
 
 
 
Har Du märkt någon kroppslig skillnad under dessa 8 veckor utav träning, i så fall hur/på vilket 
sätt? 
 
 
 
Har Power Plateträningen påverkat Dig positivt/negativt, och i så fall, på vilket sätt? 
 
 
 
Har Du uppnått de mål/delmål Du satt upp? 
 
 
 
Har Din psykiska och fysiska hälsa påverkats under träningsperioden, mår du bättre, likadant 
eller sämre? 
 
 
 
Kan Du tänka Dig att fortsätta med denna sortens träning? 
 
 
 
Har träningen hjälpt Dig att klara av saker bättre i vardagliga livet? 
 
 
 
Kommer detta vara en träningsform Du kommer att fortsätta träna? 
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Finns det några fördelar/nackdelar med träningen som Du vill lyfta fram efter åtta veckors 
träning? 
 
 
 
Har det känts bra att kunna bestämma själv vilka tider och dagar Du vill träna? 
 
 
 
Har Din syn på hälsa ändrats något efter träningsperioden? 
 
 
 
Har Du under dessa veckor tänkt mer eller annorlunda gällande kosten? 
 
 
 
Har Du några synpunkter på hur studien är utförd? 
 
 
 
  
 
Vid några andra tankar och funderingar är Ni välkomna att ringa oss, Ni når oss på: 
Marie Korneliusson mobnr: 0739-94 31 94 
Pernilla Lindell mobnr: 0739-85 63 25 
 
 
Tack för Er medverkan i vårt examensarbete! 
 
Marie Korneliusson och Pernilla Lindell 
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Bilaga 7 – Sammanfattning studier 
Positiva effekter vid vibration/accelerationsträning 

 

Effects on muscular performance from whole body vibration exercise: a systematic 

review Författare: B. Rehn, J. Lidström, J. Skoglund, B. Lindström 

Studien är en review och utfördes på följande sätt, artiklar lästes och sammanställdes. Både 

långsiktiga och kortsiktiga vibrationsundersökningar inkluderades. Nio av 14 artiklar utförda 

på långsiktig träning visade på en ökning i benstyrka eller kraft, baserat på isometriska eller 

isokinetiska styrketester eller genom hopphöjd. Åtta av studierna utfördes på otränade eller 

äldre personer, mest kvinnor. Alla studier som utförts på kortsiktig träning hade använt 

personer i unga åldrar. Tre av fem kortsiktiga studier visade på förbättringar i styrka eller kraft, 

två av studierna involverade fysiskt aktiva personer. Åtta av 14 långsiktiga träningsstudier, 

utfördes på otränade eller äldre kvinnor. Kortsiktiga studier praktiserade metoden före och efter 

mätningar, vilket är en kontroll på före och efter träningsperioden och jämförs enbart med 

samma individ. Tre kortsiktiga studier praktiserade randomiserande-teknik, varav två av 

studierna hade hög kvalitet och en hade medelmåttig kvalitet. Två av tre studier fick positiva 

resultat i benmuskulärprestation av kortsiktigt stimuli. Majoriteten av studierna var 

specificerade av vibrationsparametrar. Vågform, direktion och dämpning var mest använda 

parametrarna. Funktionella mätningar på muskulära prestationsförmågan och mätningar som 

utfördes med hjälp av laboratorium användes av flera studier, samt statiska och dynamiska 

parametrar. 

 
Strength increases after whole body vibration compared with resistance training. 

Författare: Christophe Delecluse, Machteld Roelants och Sabine Verschueren. 

Studien omfattar 67 otränade kvinnor. Kvinnor delades in i fyra olika grupper. En 

styrketräningsgrupp var 18 till antalet och tränade knäböj med dynamisk ben-press och 

knäböjningsövningar. En grupp bestod utav 18 kvinnor, testpersonerna i gruppen tränade på en 

vibrationsplatta. Gruppen utförde statisk och dynamisk knäböjningsträning på en 

vibrationsplatta En annan grupp bestod utav 19 kvinnor, det var en placebo-grupp. Det fanns 

även en kontrollgrupp som bestod utav 12 kvinnor, vilka inte utförde någon träning. För 

gruppen som tränade på vibrationsmaskinen var maskinen inställd på frekvenser mellan 35 till 

40 Hz och resulterade i en förbättrad EMG aktivering. Alla grupper tränade i tre veckor. 

Resultaten som framkom i studien var att isometriska och dynamiska knäextensionsstyrkan 

hade ökad signifikant i båda vibrationsgrupperna, i styrketräningsgruppen hade det ökat en del, 
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men inte lika mycket. Placebo-gruppen och kontrollgruppen fick inte några signifikanta 

resultat. I Counter Movement Jump så ökade resultatet mycket i båda vibrationsgrupperna. 

Vibrationsträning och muskelkontraktionen provocerar, det har samma potential att få ökad 

styrka i knäextension för otränade kvinnor som styrketränande kvinnor. Det visar tydligt att 

styrkan förbättras efter vibrationsträning och att det inte ger någon placeboeffekt. 

 

Vibration training: an overview of the area, training consequences, and future 

considerations. Författare: Matthew J. Jordan, Stephen R. Norris, David J. Smith och Walter 

Herzog. 

Nyligen så har olika studier undersökt effekten utav vibrationsträning på atleter, för att se om 

det blir några positiva förbättringar. Vibrationer har till exempel blivit använda vid 

styrketräningsmoment utav armbågsflexion, vibrationer har också blivit använda för träning 

utav hela kroppen, då personerna stått på vibrationsplattan. Att hela kroppen blir utsatt för 

vibrationer har resulterat i signifikanta resultat av styrka och det har visats åstadkomma 

betydelsefulla ändringar i vilohormonerna hos män. Det har även framkommit att personer 

förbättrat styrkan även efter ett träningstillfälle. Förutom alla fördelar som finns hos 

vibrationsmaskiner så finns det bevis som visar på negativa effekter av sådan träning. Negativa 

effekterna är från vibrationer som personer kan utsättas för i arbetet, bilen, etcetera. 

Vibrationer är negativt för kroppens strukturer så som leder, muskler, perifera nerver. Studier 

som är gjorda på djur visar på förändringar i endokrina nervsystemet, hjärtfunktionen, 

andningen, centrala nervsystemet samt den metabola processen. Vibrationsträning kan vara 

användbart för neuromuskulär uppvärmning av förberedelser för explosiva elitaktiviteter.  

 

Whole body vibration induced increase in leg muscle activity during different squat 

exercises. Författare: Machteld Roelants, Sabine M. P. Verschueren, Christophe Delecluse, 

Oron Levin och Val`erie Stijnen. 

Studien analyserar muskelaktiviteten i benen under vibrationsträning. Testpersonerna utförde 

isometriska övningar på en vibrationsplatta, övningarna som utfördes var, knäböj, både djupa 

och mindre djupa och enbensknäböj. Muskelaktiviteten i rectus femoris, vastus lateralis, vastus 

medialis och gastrocnemicus undersöktes på 15 män med hjälp av EMG. Männen som deltog i 

studien delades in i två grupper, en grupp tränade på en vibrationsplatta och andra gruppen var 

en kontrollgrupp. Maskinen var inställd på 35 Hz. Muskelaktiviteten under vibrationsträningen 

jämfördes med kontrollgruppen. EMG gjordes igen och visade då att vibrationsträningen ger en 

mycket signifikant ökning vad gäller alla övningar. Förbättringarna i muskelaktiviteten som 
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blev vid träning på vibrationsplattan var högre i enbensknäböj än för djupa och mindre djupa 

knäböj. Sammanfattningsvis har det skett förbättringar av benmuskulaturen. 

 

Will whole body vibration training help increase the range of motion of the hamstrings? 

Författare: Roland van der Tillaar 

Muskelstramhet är en av de vanligaste skadorna människan kan ha och det är ett resultat av 

försämrade frihetsgrader i lederna. Syftet med studien var att ta reda på om vibrationsträning 

har en positiv effekt på flexibilitetsträning och därmed på hamstringsmuskulaturen. Studien 

innehöll 19 testpersoner, 12 kvinnor och sju män, i åldrarna 18 till 23 år. Testpersonerna blev 

uppdelade i två grupper, ena gruppen tränade på vibrationsplatta och andra gruppen var en 

kontrollgrupp. Båda grupperna stretchade tre gånger i veckan i fyra veckor, på ett sätt som 

innebar fem sekunder isometrisk kontraktion, med båda benen, följt av 30 statisk stretching. 

Före varje stretchtillfälle, utförde vibrationsgruppen ett vibrationsprogram som innebar att stå i 

en knäböj, med knäleden i 90 graders vinkel. Maskinen var inställd på 30 sekunder, 28 Hz och 

10 millimeter i amplitud. Sex gånger upprepades övningen innan stretchövningen. Resultatet 

blev att båda grupperna fick en signifikant ökning av flexibiliteten i hamstrings. 

Vibrationsgruppen visade på en större förbättring (30 %) jämfört med kontrollgruppen (14 %). 

Studien visar på att vibrationsträning kan ha en extra positiv effekt på rörligheten av 

hamstringsmuskulaturen i kombination med contract- release stretchingmetoden. 

 

Effects of whole body vibration training, on postural control in older individuals, a 1 year 

randomized controlled trial. Författare: An Bogaerts, Sabine Verschueren, Christophe 

Delecluse, Albrecht L. Classens och Steven Boonen 

Studien innefattar en 12 månaders studie utförd på 220 personer där samtliga var mellan 60 till 

80 år och friska. Syftet vara att undersöka vad 12 månaders vibrationsträning kunde göra med 

testpersonernas posturala kontroll. Testpersonerna delades in i tre grupper, en vibrationsgrupp 

som bestod utav 94 personer, en fitnessgrupp som var 60 stycken till antalet och en 

kontrollgrupp bestående utav 66 personer. Vibrationsgruppen och fitnessgruppen tränade tre 

gånger i veckan under ett års tid. Vibrationsgruppen utförde övningarna på maskinen, 

testpersonerna utförde knäböj, djupa knäböj, breda knäböj, stå-på-tå övning, tåhävningar och 

enbensknäböj. Fitnessgruppen utförde övningar som innebar hjärtträning, styrketräning, 

balansträning och stretchövningar.  
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Resultaten visar ingen signifikant skillnad på vibrationsgruppen och fitnessgruppen efter ett års 

träning av den posturala kontrollen. Grupperna förbättrade dock posturala kontrollen avsevärt 

under året. 

 

High-frequency whole body vibration improves balancing ability in elderly women. 

Författare: Wing-Hoi Cheung, Hoi-Wa-Mok, Ling Qun, Pan-Ching Sze, Kwong-Man Lee och 

Kwok-Sui Leung. 

Studien undersökte effekterna på högfrekventa vibrationer och balansförmågan hos äldre 

kvinnor. Kvinnorna var till antalet 69 stycken och i åldrarna 60 år eller äldre. Kravet som fanns 

för att få vara med vara att kunna stå själv utan någon som helst hjälpmedel. Testpersonerna 

delades in i två grupper, en vibrationsgrupp och en kontrollgrupp. Testpersonerna som deltog i 

vibrationsgruppen tränade på 20 Hz, tre minuter om dagen, tre gånger i veckan i tre månader, 

barfota. Kontrollgruppen fortsatte leva som tidigare, alltså inga förändringar från vardagen. 

Resultaten som framkom från studien visade på goda resultat för personerna som tränade på 

vibrationsplattan i jämförelse med personerna som inte tränade alls. 

 

Vibration training: benefits and risks. Författare: J. Mester, H. Kleinöder, Z. Yue 

Vibration/accelerationsträning är bra, bara det görs på rätt sätt. Att förbättra någons maximala 

styrka och flexibilitet med vibration/accelerationsträning, bara personen använder rätt frekvens, 

amplitud och tid. Parametrar är uträknade med hjälp av analyser och praktiskt arbete. Att träna 

med vibrationsmaskiner kräver mer säkerhet än vid traditionell styrketräning. För mycket 

vibrationer kan ge bestående skador på kroppen, alltifrån huvudvärk till inre blödningar och 

även till döden. Därför är det viktigt att personen som vill börja träna talar med läkare om 

osäkerhet på om träningssättet är bra för enskilda individen, eller tala med personalen som 

finns på träningsområdet. Det är inte bara frekvensen som är ohälsosam för huvudet utan även 

positionen personen bör ha vid träning på vibrationsmaskinen. Mänskliga resonansen är mellan 

5 till 10 Hz, därför bör människan undvika frekvenser lägre än 20 Hz. Vibrationsträning är en 

effektiv träningsmetod för att förbättra maximala styrkan och för att förbättra flexibiliteten, 

men inte att förglömma är att det inte är utförda många forskningar på vibrationsmaskiner så 

tränar personer skall träning ske med förstånd och gärna rådfråga personer som är kunniga 

inom området vibrations/accelerationsträning. 
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Whole-body-vibration training increases knee-extension strength and speed of movement 

in older women. Författare: Machteld Roelants, Christophe Delecluse och Sabine M. 

Verschueren. 

Studien pågick under 24 veckor och utfördes på 89 kvinnor i åldrarna 58 till 74 år. Kravet var 

att kvinnorna inte fick använda några hormoner. Testpersonerna tränade vibrationsträning för 

knäextensionstyrka och rörelsehastighet och Counter Movement Jump. Kvinnorna delades in i 

tre grupper, en vibrationsgrupp som bestod utav 30 personer, en styrketräningsgrupp, 

bestående av 30 personer och en kontrollgrupp som bestod av 29 personer. Vibrationsgruppen 

och styrkegruppen tränade tre gånger i veckan under 24 veckor. Vibrationsgruppen utförde 

statiska och dynamiska knäextensioner utan belastning, vilket provocerar reflex-

muskelaktiviteten. Styrketräningsgruppen tränade knäextensioner med hjälp av att utföra 

benpress dynamiskt. Testpersonerna gjorde benpressen från 20 RM till åtta RM, 

kontrollgruppen utförde inga andra aktiviteter än vanligtvis. Före studien, efter 12 veckor och 

efter 24 veckor mättes isometrisk styrka och dynamisk styrka av knäextensorerna med hjälp av 

en motordriven dynamometer. Rörelsehastigheten av knäextensorerna uppskattades med hjälp 

av en befintlig ekvation som räknar ut en %, 20 %, 40 % och 60 % av personens isometriska 

maximum. Counter Movement Jump mättes med en kontaktmatta. Resultaten som kom fram i 

studien var att isometrisk och dynamisk knäextensionstyrka hade förbättras mycket i 

vibrationsgruppen, i styrkegruppen hade styrkan också förbättrats men inte lika mycket. Inga 

större skillnader har kunnat uppmärksammas på vibrations -och- styrkegruppen. Inga 

signifikanta förändringar har skett under 24 veckor.  

 

Impact of whole body vibration training versus fitness training on muscle strength and 

muscle mass in older men: 1 year randomized controlled trial.  

Författare: An Bogaerts, Christophe Delecluse, Albrecht L. Claessens, Walter Coudyzer, 

Steven Boonen och Sabine M.P. Verschueren. 

Studien är utförd under ett år på män som var i åldrarna 60 till 80 år. Ämnet som ville 

undersökas var om det blev några skillnader av effekten på ett års vibrationsträning gällande 

isometrisk och explosiv muskelstyrka om ena gruppen tränade på vibrationsmaskinen och 

andra gruppen tränade inte på vibrationsmaskinen. Testpersonerna delades in i tre grupper: en 

vibrationsgrupp med 31 män, en fitnessgrupp med 30 män i och en kontrollgrupp med 36 män 

i. För att se om några resultat uppnåddes utfördes tester. Ena testet utfördes på styrkan i 

knäextensorerna använde, utrustning som användes var en isometrisk dynamometer. För att 

mäta explosiva muskelstyrkan användes Counter Movement Jump och för att se tänkbara 
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resultat på muskelmassan i låret användes datortomografi (Mrt). Resultaten var att isometriska 

styrkan, explosiva muskelstyrkan och muskelmassan hade ökat signifikant i vibrationsgruppen 

och lite mindre ökning i fitnessgruppen. Ingen signifikant förändring för kontrollgruppen. 

 

Whole body vibration training, can it be used to enhance performance?  

Författare: A Ross 

Vibrationsträning har nyligen börjat användas utav vanligt folk, innan användes 

träningsformen till rehabilitering eller av elitidrottare för att finjustera prestationsförmågan. 

Första vibrationsmaskinen som användes i träningssyfte hette Galileo, där frekvensen mellan 

fem-30 Hz användes, maskinen har funnits sedan mitten av 1990-talet. Länge har det 

diskuterats om vad optimala frekvensen att träna på är, nu har det framkommit (2003) att 

frekvensen är runt 30 Hz. Studier visar att frekvenser över 30 Hz inte kan mottagas av 

musklerna i kroppen, men kan vibration/accelerationsträning förbättra flexibiliteten hos 

personer? Det har utförts en enda studie på detta och då användes ett block istället för 

plattformen. Studien visade på signifikanta förbättringar av flexibiliteten och föreslog att det 

skulle användas för att motverka smärta och hjälpa musklerna att slappna av. 

 

The acute effects of two different whole body vibration frequencies on vertical jump 

performance. 

Författare: Cardinale M., Lim J. 

Studien vill jämföra vilket av 20 Hz (låg frekvens) eller 40 Hz (hög frekvens) (amplituden var 

samma för båda), som är bäst att träna på. Studien omfattade 15 personer (Två kvinnor och 13 

män). Testpersonerna utövade samtidigt ordinarie fritidsaktiviteter vid sidan av. 

Testpersonerna blev uppdelade i två grupper, en högfrekvent grupp och en lågfrekvent grupp. I 

högfrekventa gruppen deltog sju personer och i lågfrekventa gruppen deltog åtta stycken. 

Testpersonerna utförde träningen under fem minuter. Övningarna som utfördes var, knäböj, 

Counter Movement Jump och ett sitt- och – nå testet (Sit and reach-test). Testerna utfördes före 

och efter studien. Resultaten som framkom var att låg frekvens är bättre för hamstrings och 

knäböj medan hög frekvens är bättre för knäböj och Counter Movement Jump. 

 

Influence of vibration training on energy expenditure in active men.  

Författare: Marzo E. Da Silva, Juan M. Fernandez, Eduardo Castillo, Victor M. Nunez, Diana 

M. Vaamonde, Maria S. Poblador och Jose L. Lancho. 
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Syftet med studien var att analysera effekten av vibrationsträning gällande energiåtgång, 

likaväl som träningsintensiteten, under och direkt efter träning för muskelhypertrofi på fysiskt 

aktiva personer. 17 killar deltog i studien och var i ålder omkring 18 år. Testpersonerna utförde 

två olika övningar, varav ena övningen var halv knäböj på vibrationsmaskinen och andra 

övningen utfördes på samma sätt men utan vibrationsmaskinen. Killarna utförde båda 

övningarna. Träningen utfördes i fem set med 10 repetitioner (10 RM), med två minuters vila 

mellan varje set. Resultatet visade på en signifikant ökning av muskelhypertrofi på 

lårmuskulaturen. 

 

Oxygen uptake in WBV exercise: influence of vibration frequency, amplitude and 

external load. Författare Rittweger, J., Ehrig, J., Just, K., Mutschelknauss, M., Kirsch, K.A., 

Feisenberg D. 

Studien utfördes för att se syreupptagningsförmågan vid helkroppsvibrationsträning och om 

syreupptagningsförmågan kan påverkas genom att ändra frekvens, amplitud eller använda en 

yttre vikt. Studien utfördes på män, 10 stycken män (medelålder på 28 år, 174 till 191cm och 

medelvikt på 74.1kg) i FREQ-studien, Åtta stycken män (medelålder på 28.1 år, längd mellan 

174 till 185cm och medelvikt på 73.6kg) i AMP-studien och männen i LOAD-studien som i 

AMP. Totala tiden för testerna överskred inte en och en halv timme. Testpersonerna värmde 

upp (10 minuters cykling på 50 Watt och stretchning). Ordningsföljden av 

vibrationsträningsenheterna var slumpmässigt utdelade på testpersonerna. Före och efter 

vibrationsträningsenheterna stod personerna tre minuter utan vibrationer för en 

standardkontroll. Vibration/accelerationsträningen utfördes ståendes med knäna nästan 

fullextenderade 170 grader. Mellan varje vibrationsträningsenhet fick personerna gå runt eller 

sitta ner i 10-15 minuter. Varje vibrationsträningsenhet varade i fyra minuter. FREQ-studien 

mättes på fem. Noll millimeter amplitud och 20 centimeter mellan fötterna och mätningarna 

avlästes på frekvenserna 18, 26 och 34 Hz. AMP-studien utfördes på så vis att personerna fick 

stå med 10, 20 och 30cm mellanrum mellan fötterna samt ha maskinens amplitud på följande 

nivåer, två och en halv, fem och sju och en halv millimeter. Vibrationsfrekvensen var inställd 

på 26 Hz under hela testet. LOAD-studien handlade om att mätningar utfördes på 

kroppsmassan och rundades av till närmsta heltal och uträkningen utfördes såhär noll komma 

fyra*lean body mass. Mätningarna gjordes utan vikt, med vikt runt midjan som ett dykbälte 

och två fyllda säckar på axlarna. Positionerna testades i både 18 och 34 Hz med amplituden 

fem millimeter. Resultatet visade på att en amplitud på fem millimeter till sju och en halv 

millimeter inträffade en linjär ökning av specifik syreupptagningen på frekvenserna 18 till 34 
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Hz, mer än amplituderna två och en halv - fem millimeter. Varje vibrationscykel framkallade 

en syrekonsumtion på två och en halv µ*kg-1. På vibrationsnivån 26 Hz ökade specifika 

syreupptagningen mer än i jämförelse med amplituder från två och en halv till sju och en halv 

millimeter. Med en vikt av 40 % av totala kroppsmassan runt midjan ökade syreupptagningen 

signifikant. En mindre ökning visades också när vikten placerades på axlarna och en 

signifikant ökning utan vikt på axlarna på båda frekvensantalen. Det inträffade en ökning både 

med och utan vikt, bara vibrationsmaskinen var på. Resultaten visar på att det går att 

manipulera syreupptagningen genom att ändra frekvens, amplitud och använda vikter vid 

vibration/accelerationsträning. Metabolismen ökar under vibrationer och kan jämföras med 

medelmåttlig gång. 

 

Effect of a vibration exposure on muscular performance and body balance. Randomized 

cross-over study. Författare: Torvinen S., Kannus P., Sievänen H., Järvinen T. A. H., et al. 

Studien utfördes på 16 stycken frivilliga män och kvinnor i åldrarna 24 till 33 år. Personerna 

som deltog i studien fick inte lov att deltaga om några utav nedanstående åkommor stämde in, 

kardiovaskulära, respiratoriska, mage-, urin- gynekologiska-, neurologiskabesvär. Inte heller 

om kvinnan var gravid, hade protes, medicinerades för något som kunde inverka på det 

muskeloskelettala systemen, fick inte ha oregelbunden menstruation, samt inte träna annan 

idrott eller aktivitet mer än tre dagar i veckan. Personerna tränade både en fyra-minuters 

helkroppsvibrationsträning och simulerad träning olika dagar i en slumpmässig ordning. Sex 

stycken tester som visar på prestationsförmågan utfördes, balans, gripstyrka, isometrisk 

benstyrka, gång, vertikal hopp och löptest, testerna delades upp på två dagar för att undvika 

trötthet, som felkälla. Testerna utfördes 10 minuter innan träning samt två minuter och 60 

minuter efter träningen. EMG användes för att avläsa effekten i utvalda muskler, 

gastrocnemius, soleus och vastus lateralis musklerna. Träningen utfördes på en 

vibrationsmaskin vare sig det var vibrationsträningen eller den simulerade träningen som 

utfördes, (då med eller utan vibration). Programmet testpersonerna utförde var fyra gånger 60 

sekunder med sex stycken benövningar. Frekvensen var mellan 15 till 30 Hz, amplituden 10 

millimeter, vilket gav en acceleration på tre och ett halvt gram till 14 gram. Två minuter in i 

träningen kunde en balansförbättring och en styrkeförbättring utläsas i vibrationsgruppen, 

skillnaden mellan grupperna minskade efter 60 minuter efter träningspasset och ingen 

signifikant skillnad kunde inte utläsas. Hopptestet visade också på förbättring vid två minuters 

testet men hade helt försvunnit vid 60 minuters testet och ingen skillnad kunde utläsas mellan 

grupperna. Inga effekter observerades i gripstyrka efter två och 60 minuter, resultaten var lika 
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för båda grupperna. I styrka, isometrisk extensionstyrka och hopphöjd blev en liten ökning. 

Effekterna var observerades två minuter efter vibrationerna, men försvann efter mindre än en 

timme efter avslutat träningspass. Studien visade att vibrationer kan kortvarigt förbättra 

muskelprestationerna i nedre extremiteten och i kroppsbalansen, därefter försvinner effekten 

helt eller delvis. 

 

The effect of a whole-body vibration program on muscle performance and flexibility in 

female athletes. Författare: Fagnani F., Giombini A., Di Cesare A., Pigozzi F., Di Salvo V. 

26 stycken unga kvinnliga atleter (21 till 27 år) deltog i studien och kvinnorna utövade olika 

idrotter. Kvinnorna delades in i två olika grupper, en vibrationsgrupp och en kontrollgrupp (så 

att åldern fördelades jämnt). Vibrationsträningsprogrammet varade i åtta veckor tre gånger i 

veckan med frekvensen 35 Hz, amplitud fyra millimeter, acceleration 17 gram. Träningen 

utfördes i två olika utföranden och var alltid övervakad. Övning ett, stå rakryggad med 

knävinkeln på 90 grader och händerna på höften. Övning två, stå upprätt i en rakryggad 

position, med ett ben på vibrationsmaskinen, knäet flekterat i 90 grader och andra benet i luften 

och händerna på höfterna.  

• Vecka ett och två, tre set om 20 sekunder (med en minuts vila, position ett) tre set om 

15 sekunder (30 sekunders vila, position två);  

• Tre och fyra veckan tre perioder om 30 sek med en minuts vila (position ett), tre set om 

20 sekunder (30 sekunders vila, position två) 

•  Fem och sex veckan tre set om 45 sekunder (45 sekunders vila, position ett), tre set om 

25 sekunder med 30 sekunders vila (position två).  

• Sju och åtta veckan: fyra set om en minut (en minuts vila, position ett), fyra set om en 

minut (en minuts vila, position ett) fyra set om 30 sekunder (30 sekunders vila, position 

två). 

Efter 10 minuters uppvärmning före utsättande av vibration/accelerationsträning utfördes 

testerna, tre försök på Counter Movement Jump för varje deltagare, isokinetiskt benpress test 

och ett flexibilitetstest utfördes. I slutet av studien var 24 av 26 kvinnor kvar och avslutad 

studien. I vibrationsgruppen visade resultaten på en förbättring i båda knäextensorernas styrka, 

Counter Movement Jump och flexibilitet hade också förbättrats. Inga signifikanta 

skillnader/förändringar upptäcktes i kontrollgruppen. 
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Effect of whole-body vibration exercise and muscle strengthening, balance, and walking 

exercises on walking ability in the elderly. Författare: Kawanabe K., Kawashima A., 

Sashimoto I., et al. 

Syftet med studien var att utforska om helkroppsvibrationsträning tillsammans med 

rutingångövningar kan ge effekt på två månader. 67 stycken äldre kvinnor och män, fyra män 

och 63 kvinnor, deltog i studien. Medelåldern var 72 år (59 till 86år), och deltagarna var 

inaktiva. Testpersonerna delades in i två grupper, en helkroppsvibrationsgrupp med 40 

deltagare och andra gruppen blev en kontrollgrupp med 27 deltagare, som utförde träning med 

eller utan vibrationsmaskin. Träningen utfördes genom att deltagarna stod på en Galileomaskin 

med intensitet på 12 till 20 Hz och under fyra minuter, en gång i veckan under två månaders 

tid. Olika övningar för benen utfördes, övningarna aktiverade neuromuskulära systemet och 

därmed stimulerade reflexerna. Båda grupperna blev ombedda att utföra rutinövningar som att 

träna balansen, stå på ett ben och tandem gång, träna muskelstyrkan och gå promenader två 

gånger i veckan á 30 minuter. Testerna som utfördes var 10 meter gång test (sekunder), 

steglängdstest och ett test för balansen där personen stod på ett ben och maximum tiden 

avlästes för stående på höger respektive vänster ben. Resultaten visade inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna. Efter två månader med helkroppsvibrationsträning och annan 

träning hade helkroppsvibrationsgruppen gjort förbättringar i alla tre testerna, medan andra 

gruppen utan vibrationer inte hade några signifikanta skillnader. Studien visade på positiva 

effekter från vibration/accelerationsträningen i både muskelstyrka, balans och gångkapacitet. 

Träningen var även säker och accepterad träningsmetod hos äldre. 

 
The influence of whole body vibration on jumping performance. Författare: Bosco C., 

Cardinale M., Tsarpela O., et al. 

Syftet med studien var att utvärdera om helkroppsvibrationer påverkar hoppförmågan. 14 

stycken aktiva människor deltog i studien och delades in i två grupper, vibrationsgrupp (grupp 

E) och kontrollgrupp (grupp C). Personerna utövade inte styrke- eller explosivitetsträning, utan 

spelade vattenpolo eller handboll tre gånger i veckan. Innan deltagande i studien genomgick 

personerna en kontroll, där personer med benskador och liknande valdes bort. Efter att 

personerna vägts och mätts följde en 10 minuter lång uppvärmning på ergometercykel, varav 

en hastighet på 25 kilometer i timmen under fem minuter. Därefter utfördes statisk stretching 

av quadriceps och triceps surae. Nästa moment som utfördes var Counter Movement Jump 

(CMJ) och fem sekunder konstant hoppande (fem sekunders CJ). Flygtid och tidkontakt med 

marken mättes på varje hopp. Händerna hölls i sidorna under hela testet. Under CMJ skulle 
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personen gå ner till ungefär 90 grader i knävinkel och under CJ mätningen skulle personen ha 

en knävinkel så liten som möjligt. Personerna utförde fem serier med 

vibrationsträningsövningar med vertikala sinusoidal vibrationer under en period på 10 minuter 

dagligen under 10 dagar. Kontrollgruppspersonerna blev ombedda att fortsätta med ordinarie 

aktivitet men inte utöva styrke- eller hoppträning. Samma tester utfördes efter 

träningsperioden. Resultatet blev att en signifikant förbättringar i Grupp E kraftutveckling och 

höjden i det bästa hoppet och förändringar i hopphöjd för konstant hoppning under fem 

sekunder 

 

Positiva och uteblivna effekter vid vibration/accelerationsträning 
 

Acute whole body vibration training increases vertical jump and flexibility performance 

in elite female field players. Författare: Cochrane D. J., Stannard S. R. 

18 stycken elithockeyspelande kvinnor i åldrarna 21.8+/- 5.9 år delades in i tre grupper. Sex 

stycken kvinnor ingick i varje grupp, en vibrationsgrupp, en kontrollgrupp och en cykelgrupp. 

Helkroppsvibrationsgruppen utförde träningen på en vibrationsmaskin inställd på 26 Hz. 

Kvinnorna utförde sex olika övningar på vibrationsmaskinen, likaså utförde kontrollgruppen 

övningarna men maskinen var inställd på noll Hz. Cykelgruppen utförde ett cykelpass på 50 

rpm och 50 Watt. Varje träningstillfälle varade fem minuter och startade med ACMVJ, 

isometrisk gripstyrka, och sitt och nå reflex tester. Det var 24 timmars vila mellan varje 

testtillfälle och ingen form av styrketräning eller liknande aktiviteter fick utföras mellan 

testerna. Testerna utfördes på exakt samma tid varje dag för att undvika felkälla, även 

menstruationsperioden var med i beräkningar för att undvikas, samt användes samma skor 

varje tillfälle. Positiva effekter efter vibrationsträningen kunde uppmätas i både ACMVJ och 

flexibilitet, inga förändringar i kontrollgruppen eller ergometercykelgruppen. Ingen effekt 

kunde utläsas i någon av grupperna vid mätning av gripstyrka  

 
Strength increase after Whole-body vibration compared with resistance training. 

Författare: Delecluse C., Roelants M., Verschueren S. 

Syftet med studien var att jämföra effekterna från helkroppsvibrationer och styrketräning på 

mänskliga knäextensorstyrkan efter en träningsperiod på 12 veckor á tre gånger i veckan. 74 

stycken otränade kvinnor i ålder mellan 21+/-1.8 år genomförde studien. 20 stycken placerades 

i helkroppsvibrationsgruppen (WBV), 21 stycken i en placebogrupp (PL). 20 stycken kvinnor 

delades in i en styrketräningsgrupp och resterande deltog i kontrollgruppen vilket blev 13 
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stycken kvinnor. Träningsfrekvensen var tre gånger i veckan med minst en dags mellanrum 

mellan träningstillfällena. Kvinnorna i helkroppsvibrationsgruppen och placebogruppen 

använde vibrationsmaskinen och utförde knäböj, djup knäböj, breda knäböj, enbensknäböj och 

utfall. Accelerationen var mellan 2.28 gram till 5.09 gram, men enbart 0,4 gram för 

placebogruppen. Träningsvolymen ökade successivt under perioden på 12 veckor och 

träningsintensiteten höjdes genom kortare viloperioder och höjningar av amplituden (2.5 till 

5.0 millimeter) och/eller frekvensen (35 till 40 Hz) Styrketräningsgruppen tränade på ett 

vanligt fitnesscenter. Uppvärmning varade 20 minuter och utfördes genom step, springa eller 

cykling. Kvinnorna utförde därefter ett medelstyrketräningsprogram för knäextensorerna 

(benpress och extensionsövningar). Kvinnorna startade på lågt RM, 20 RM på första två 

veckorna. Därefter ökades träningen på till 15 RM efter tre veckor. Efter det följde en tre 

veckors period då kvinnorna tränade på 12 RM och avslutade med en ökning till 10 RM de 

sista fyra veckorna. Testpersonerna blev övervakade och tillsagda att öka vikterna om det var 

för lätt. Kvinnorna utförde två set av repetitioner på varje apparat med åtminstone en minuts 

vila mellan varje övning. Tester utfördes både före och efter träningsperioden, testerna som var 

ett isometriskt dynamiskt och ett ballistiskt mätt med en motordriven dynamometer. Explosiv 

styrka utmättes också, då med hjälp av Counter Movement Jump. Resultaten blev följande: en 

del personer avbröt testerna och det blev 67 kvinnor av 74 kvinnor som fullföljde studien. 

Testerna visade på att isometrisk och dynamisk knäextensorstyrkan ökade signifikant i både 

helkroppsvibrationsgruppen och styrketräningsgruppen medan kontrollgruppen och 

placebogruppens resultat inte visade några effekter. Counter Movement Jump förbättrades 

signifikant, men inte i någon annan grupp. Ballistiska testet (maximal hastighet) visade inte på 

några ökningar i någon av grupperna. Resultaten visade på att helkroppsvibrationsträning inte 

ger någon eller kan jämföras med placeboeffekt. 

 

Effect of four-month vertical whole body vibration on performance and balance. 

Författare: Torvinen S., Kannus P., Sievänen H., et al. 

I studien deltog 56 stycken ej idrottande, friska personer, mellan 19 till 38 år (21 män och 35 

kvinnor). Personerna som deltog i studien fick inte lov att deltaga om några utav påståendena 

stämde in, kardiovaskulära, respiratoriska, mage-, urin- gynekologiska-, neurologiskabesvär. 

Inte heller om kvinnan var gravid, hade protes, medicinerades för något som kunde inverka på 

det muskeloskelettala systemen, fick inte ha oregelbunden menstruation, samt inte träna någon 

annan idrott eller aktivitet mer än tre dagar i veckan. Personerna delades slumpmässigt in i två 

grupper en kontroll grupp och en träningsgrupp, kvinnor och män skulle däremot vara ungefär 
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jämnt antal i båda grupperna. Träningen bestod av en fyra månaders träningsperiod, med tester 

före träningens början, efter två månader och efter fyra månader. Testerna var prestationstester, 

vertikal hopp, isometrisk extensionsstyrka, gripstyrka, shuttle run (löptest), och postural 

kontroll (balanstest.). Personerna skulle träna tre - fem gånger i veckan, fyra minuter genom 

träning på vibrationsmaskinen. Tidsperioden på fyra minuter delades in i fyra gånger 60 

sekunder (20 till 40 Hz, två millimeter, 2,5 till 6, 4 gram), med sex stycken benövningar varje 

tillfälle. Programmet innehöll lätt benböj, upprätt stående, avslappnat stående med lätt böjda 

knän, lätt hoppande, viktöverföring från ena benet till andra benet och ståendes på hälarna. 

Resultaten visade på en liten ökning av hopphöjd vid vertikalhoppet för 

vibrationsträningsgruppen, skillnaden var signifikant mellan grupperna, effekten minskade 

efter fyra månader, benstyrkan ökade efter två månader. Resterande tester som utfördes visade 

inte på några positiva resultat. Slutsatsen av vibration/accelerationsträningsperioden blev en 

liten ökning i vertikalhoppet men minskade efterhand, inga andra effekter visades på resterande 

testerna. 

 

Acute effects of whole body vibration on muscle activity, strength and power. Författare: 

Cormie P., Deane R. S., Triplett T., et al. 

Syftet med studien var att utreda om effekterna från en period med 

vibration/accelerationsträning kan ge någon effekt på isometrisk knäböj (IS) och Counter 

Movement Jump (CMJ) prestation, för att se om vibrationer kan användas som uppvärmning 

till muskelaktiviteter. I studien deltog nio stycken män i ålder 19 till 23 år (längd 176.4+/- 7.8 

centimeter och vikt 80.0 +/- 11.2 kilogram). Testpersonerna var måttligt aktiva i styrketräning 

eller någon annan fritidsaktivitet. Testet utfördes med vibrationer och simulerad (utan 

vibrationer), CMJ-V, CMJ-simulerad, IS-V, IS-simulerad. Tester utfördes i slumpmässig 

ordning med minst två dagars vila mellan varje test. För att mäta muskelaktiviteten i musklerna 

användes EMG och musklerna som maximala kraften och styrkan mättes i var, vastus lateralis, 

vastus medialis och biceps femoris. Frekvensen och amplituden som användes i studien var 30 

Hz och 2.5 millimeter. Testet utfördes stående på vibrationsmaskinen med knävinkel på 100 

grader, individuellt utrymme mellan fötterna, positionen hölls konstant under de 30 sekunder 

som vibrationerna höll på eller den simulerade perioden. Direkt efter träningsperioden på 30 

sekunderna utfördes testet/en, även fem, 15 och 30 minuter efteråt. IS stod testpersonerna kvar 

i 100 grader i knävinkel medan testpersonerna utförde en tre sekunders kontraktion och en 

kraftkurva uppmättes av första 400 millisekunderna. CMJ utfördes på så vis att personerna stod 

i 100 grader i knävinkel och med händerna i sidan under hela testet och efter 
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träningtidsperioden genomförts utfördes ett maximalt vertikal hopp, här uppmättes både peak 

power och hopphöjd. Helkroppsvibrationerna resulterade i en signifikant ökning i hopphöjd 

jämfört med simulerade träningen. Däremot kunde inga effekter utläsas från CMJ PP; PF under 

IS eller IEMG eller under CMJ; eller IS mellan vibrationer och simulerad övning. 

Helkroppsvibrationer kan vara bra som uppvärmning för ökad höjd i vertikal hopp och kan 

minska muskeltrötthet, men inte för andra delarna.  

 

Whole body vibration training compared with resistance training: effect on spasticity, 

muscle strength and motor performance in adults with cerebral palsy. Författare: Ahlborg 

L., Andersson C., Juhlin P. 

Syftet med studien var att utvärdera effekten på spasmisititet, muskel styrka och 

motorkontrollprestionsförmåga efter åtta veckors helkroppsvibrationsträning jämfört med 

styrketräning på vuxna med Cerebral pares. 14 personer (sex kvinnor och åtta män) med 

spastic diplegia i åldern 21 till 41 år, var slumpmässigt indelade i helkroppsvibrationsgruppen 

eller i styrketräningsgruppen. För att mäta resultaten både före och efter träningsperioden 

användes olika tester. Testerna som användes var Asworth skalan, muskelstyrketest med 

användning av isokinetisk dynamometer, gångförmåga mättes med ett sex-minuters gångtest, 

balans mättes med Time Up and Go test och gross motor performance mättes av Gross Motor 

Function Measure. Helkroppsvibrationsgruppen tränade tre gånger i veckan i åtta veckor. Varje 

tillfälle innehöll fem minuters uppvärmning och sex minuters träning på plattan (med vila 

inkluderat), som avslutning gjordes ett kort program med stretchövningar. 

Helkroppvibrationsträningen utfördes i stående position med knä och höft i 50 graders flexion. 

Testpersonerna blev tillsagda att undvika att hålla i handtagen om det var möjligt och stå med 

jämvikt på bägge benen. Träningen var progresserande och det fanns 11 stycken 

intensitetsnivåer med frekvenser mellan 25 till 40 Hz. Styrketräningsgruppen tränade tre 

gånger i veckan i åtta veckor. Varje tillfälle innehöll likadan uppvärmning och stretch som 

helkroppsvibrationsgruppen. Styrketräningen däremot gjordes i en traditionell benpressmaskin, 

tre set med 10 till 15 repetitioner med två minuters vila mellan varje. Träningsformen 

progresserades och efter ett eller två veckor kunde testpersonerna träna med 70 % av ett RM. 

Till en början var belastningen lägre tills att testpersonerna kunde hantera rörelserna och med 

lägre vikt utfördes 15 repetitioner. Resultaten visade på att inga skillnader mellan grupperna 

kunde utläsas i varken ISM, 6MWT, TUG. GMFM resulterade i en ökning för 

helkroppvibrationsgruppen, men vid jämförelser var inte skillnaden signifikant mellan 

grupperna. Om spasmisiteten kunde utläsas en viss minskning av spasmer och en viss 
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styrkeökning i knäextensionen i helkroppvibrationsgruppen, muskelstyrkan ökade i båda 

grupperna. Ökningen i styrketräningsgruppen ägde rum både vid en hastighet av 30 

grader/sekund och vid 90 grader/sekund och för helkroppsvibrationsgruppen i hastigheten 90 

grader/sekund, alltså i en snabb rörelse. 

 
Effects of 24 weeks of Whole-Body vibration training on body composition and muscle 

strength in untrained females. Författare: Roelants, M., Delecluse, C., Goris, M., et al. 

Studien utfördes på 48 otränade kvinnliga studenter. Kvinnor som var gravida, acute hernia 

eller några muskeloskelettala problem fick inte deltaga i studien, inte heller kvinnor som hade 

diabetes eller epilepsi. Testpersonerna delades in i olika grupper, en grupp på tolv personer 

blev kontrollgrupp (CO), en vibrationsgrupp (WBV) eller en fitnessgrupp (FIT), WBV och FIT 

innehöll vardera arton stycken försökspersoner. Testpersonerna fick välja träningsform för 

bästa motivation. På 24 veckor ingick 72 stycken träningstillfällen. WBVgruppen tränade 

statisk och dynamisk ben- och armträning på vibrationsmaskinen (Power Plate). 

Träningsvolymen progresserades över 24 veckorna. Träningstiden på maskinen under ett pass 

från tre till 20 minuter, antalet serier eller antal övningar för varje muskelgrupp. 

Träningsintensiteten ökade genom att korta viloperioderna (60 sekunder till fem sekunder) eller 

genom att öka amplituden (2.5 Nm till 5.0 Nm) och/eller frekvensen från 35 till 45 Hz. 

Längden på träningspassen varierade mellan 20 och 30 minuter. FITgruppen tränade på ett 

gym/fitnesscenter. Testpersonerna utförde en kardiovaskulär träning på cykel, stepbräda eller 

treadmill. Därefter utfördes styrketräning, ett program där hela kroppen inkluderades, benpress 

och benextension. Kardiovaskulära träningen ökades från 15 till 40 minuter/pass. 

Träningsintensiteten varierade mellan 60 till 80 % av maxpulsen. Styrketräningen startade på 

moderate intensitet (två set på 20 RM) ökades upp till åtta RM (två sets) Varje träningspass för 

FITgruppen varade mellan 45 till 75 minuter. Båda grupperna tränade tre gånger i veckan, 

förutom kontrollgruppen som inte tränade alls. Tester utfördes på testpersonerna både före och 

efter träningsperioden. Undervattensvägningen utfördes för kroppskompositionen, det utfördes 

även en underhudfettsmätning på utvalda delar på kroppen, tolv olika ställen valdes ut. 

Isometrisk och isokinetisk knäextensionsstyrkan mättes av en dynamometer. Efter 24 veckor 

var det inga signifikanta förändringar i vikt, fettprocent eller underhudens fettjocklek. Fat Free 

Mass. ökade signifikant i WBVgruppen, i samma grupp gjordes också en styrkeökning. I 

WBVgruppen var ökning för isometrisk styrka lite större än isokinetisk. Sammanfattat så gick 

inte WBVgruppen ned något i vikt, förlorade inte heller totalkroppsfett eller underhudsfett.  

Vibration/accelerationsträning leder till en liten ökning av knäextensionstyrka, tillsammans 
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med en liten ökning av FFM. Styrkeökningen var jämförbar med ökningen som ett 

standardfitnessprogram kan ge innehållande kardiovaskulär- och styrketräning. 

 

The effects of whole body vibration on humans: Dangerous or advantageous?  

Författare: Cardinale M., Pope M. H. 

Det finns mycket positivt som är skrivit om vibrationers påverkan på oscillating-kuddar på 

gipsade patienter. En studie som nyligen utförts visade, att på 10 dagar med 

vibration/accelerationsträning som träningsform, kan vibrationerna förbättra neuromuskulära 

prestationen. Personerna tränade totalt 100 minuter under dessa 10 dagar som studien pågick, 

resultaten visade på goda förbättringar i vertikala hopp hos vältränade, yngre personer. 

 

En annan studie visar på förbättringar för 17 personer med residual emplegia. Testpersonerna 

tränade fem set på 20 Hz, med 60 sekunders vila mellan varje set, testpersonerna tränade tre 

gånger i veckan under en treveckors period. Testpersonerna förbättrades i isometriska 

vridmoment både lateralt och bilateralt i en knäextension. 

 

En nyligen publicerad artikel, av 56 friska, frivilliga personer, visade på betydelsefulla 

förbättringar i vertikalhopp och extension i nedre extremiteten. Testpersonerna tränade 

vibrationsträning i fyra månader, fyra minuter/dag, på frekvenserna mellan 25 och 35 Hz. 

 

Det har även utförts en studie på personer med kronisk ländryggssmärta. Det resultat som 

framkom var mycket positiva, vibrationerna reducerade smärtan. 

 

Vibrationer kan vara skadliga om det är hög frekvens som används och om personen genomgår 

vibration/accelerationsträning under många timmar, på en och samma dag. Om personer vill 

träna på ett sätt som inte skall vara skadligt (enligt denna artikel) så skall personen träna på låg 

frekvens, särskilt om det finns personer som har benskörhet eller ländryggssmärtor. 

Sammanfattningsvis är vibrationer bra för muskuloskeletala strukturer. Att utsättas för ständiga 

vibrationer är skadligt, men att träna med vibrationer kan förbättra både styrka och reducera 

ländryggssmärta. Det krävs mer studier och framförallt längre studier för att kunna få en bra 

bild över hur vibration/accelerationsträning fungerar och för att träningen skall bli både säker 

och få förbättrad effekt utav vibration/accelerationsträning. 
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Strength training effects of whole body vibration?  

Författare: M. M. Nordlund, A. Thorstensson 

Vibration/accelerationsträning har bra effekter på muskelstyrkan. Säljare av vibrationsmaskiner 

marknadsför maskinerna som ett effektivt alternativ eller ett komplement till styrketräning. 

Studien är en sammanställning utav 12 andra artiklar. För inte så länge sedan har 

vibrationsmaskiner kommit att användas i både sportsammanhang och rehabiliteringssyfte. 

Artiklarna behandlar frågor som styrka och hoppförmågan efter vibrationsträning. 

Förändringen i muskelstyrka i vibrationsgrupperna var mellan 0,9 % till 24,4 %. 

Förändringarna i hoppförmågan efter vibrationsträning var 4,5 % till 16 %, varav en studie fick 

en förbättring av ett RM på 31,6 %. I alla studier så ingick det en kontrollgrupp. I fem av 12 

artiklar tränade vibrationsgruppen och kontrollgruppen exakt likadant, förutom att 

kontrollgruppen inte använde vibrationer. I fem artiklar, förutom en så sågs ingen skillnad på 

vibrationsgruppen och kontrollgruppen i styrka eller hoppförmåga. Vissa forskare vet kanske 

varför, för i en av studierna så innehöll studien bara otränade kvinnor, medan i fyra av 

artiklarna var det blandade grupper och där träningsnivån låg betydligt högre. I åtta av tolv 

artiklar så jämfördes vibrationsgrupper med passiva kontrollgrupper, vilket betyder att 

testpersonerna inte tränade något utöver det vanliga. I fyra studier användes en aktiv 

kontrollgrupp och utförde styrketräning på en högre intensitet än personerna som tränade med 

vibrationer. 

 

Comparing the Performance-enhancing effects of squats on a vibration platform with 

conventional squats in recreationally resistance-trained men. 

Författare: Rønnestad B. R. 

Studien utfördes för att jämföra knäböj på en vibrationsmaskin med att göra traditionella 

knäböj på styrketränande män. 14 män deltog i studie och männen var i åldrarna 21 till 40 år. 

Kriteriet för att vara med i studien var att testpersonerna skulle kunna lyfta 2.2 gånger av egen 

kroppsvikt ifrån starten utav studien. Testpersonerna skulle även ha utfört knäböjningsträning 

minst en gång i veckan det senaste året. Första, tredje och femte veckan tränade testpersonerna 

tre ggr/v, andra och fjärde veckan tränade testpersonerna två ggr/v. Studien pågick i fem 

veckor. Efter första testet delades männen slumpartat in i två grupper. En grupp tränade knäböj 

på vibrationsplatta med hjälp av en Smithmaskin (sju stycken), andra gruppen tränade knäböj 

på ett traditionellt sätt och med hjälp av en Smithmaskin (sju stycken). Det utfördes tester i 

början och i slutet av studien. Testerna utfördes på ett RM i knäböj och ett Counter Movement 

Jump. 
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Träningsvolymen och intensiteten var samma för båda grupperna (Ett RM). Första veckan 

tränade båda grupperna tre set med en intensitet på 10 RM, vecka två och tre tränade grupperna 

på en intensitet av fyra set men på åtta RM. Sista två veckorna tränade grupperna fyra set men 

på sex RM. Träningen gick ut på att testpersonerna skulle försöka höja sitt RM. Testpersonerna 

som tränade på vibrationsmaskinen, hade maskinen inställd på 40 Hz. Under studien var 

testpersonerna förbjudna att träna någon annan form utav benträning. Båda grupperna hade ett 

program som skulle följas under studien. Grupperna tränade på samma sätt, med hjälp av ett 

RM-principen. Ingen signifikant förbättring syntes på gruppernas ett RM. Ett RM: s knäböj 

förbättrades under träningen. Resultaten som studien gav, var testet av höjdhoppen, där enda 

gruppen som fick en ökning var gruppen som tränat på vibrationsmaskinen.  

 

Whole body vibration (WBV) as a training means Författare: Viru M., Viru A. 

Syftet med studien (review) var att presentera vibrationsträning som något positivt och att 

träningen kan vara till hjälp för att öka styrka och kraft. Vibrationer är ett mekaniskt stimuli 

och kan förklaras som att det är gungande/svängande rörelser. Vibrationer är kopplade till 

frekvenser och amplituder av svängande rörelser. Beroende på vilken frekvens och amplitud 

kan vibrationer vara skadliga. Låga frekvenser och låg amplitud är ett säkert sätt att aktivera 

neuromuskulära strukturer. Helkroppsvibrationsträning använder sig av frekvenser mellan 15 

till 60 Hz och amplituder på en till 10 millimeter, håller individen till frekvenserna och 

amplituderna ges inga skadliga effekter. Dagliga vibrationer har använts 10 minuter varje dag i 

en period på 10 dagar. Först gjordes uppvärmning fem minuter på ergometercykel och fem 

minuter stretch av quadriceps och triceps surae, därefter helkroppsvibrationsträning. Skelettet 

och muskler genomgår under träningen små förändringar i muskel längd. Vid vibrationer 

stimuleras reflexer och den tar inte samma nervväg som den skulle göra vid viljestyrda 

rörelser. Studier ha utförts och visar på att kroppen har sätt att dämpa vibrationerna och det 

stämmer in på muskelavstämningsparadigmet. Studier har också visat på förbättringar i vertikal 

hopp, ökade testosteronhalter och växthormon och minskad kortisolkoncentration. Andra 

studier har visat på ökningar i benpress, vertikalt Counter Movement Jump, men inte i 

gripstyrka eller löptestet, även ett balanstest gav negativt resultat. Ett vertikalhopp fick negativt 

resultat efter att vibrationsträning varat i sju minuter även i vältränade män. Ett försök med 

vibrationer under fem gånger två minuter med en minuts vila emellan visade på reduktion i 

knäextension styrka. Vibrationerna kräver att musklerna arbetar lite hårdare och det leder till 

ökad syreupptagning. Effekter från helkroppsvibrationsträning ger både negativa och positiva 

effekter och kan behöva utforskas mer för att ge rättvisande resultat. Hormonresponsen på 
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vibrationer är olika som ovanstående visar och behöver också utforskas närmare. Resultatet 

blev att effekterna av vibrationsträning ger olika effekter beroende på frekvenser, amplituder 

och träningstiden, samt beror på vilken träningsnivå personen har. 

 

Uteblivna resultat vid vibration/accelerationsträning 

 

Short-term effects of whole body vibration on maximal voluntary isometric knee extensor 

force and rate of force rise. Författare:  de Ruiter C. J.,  van der Linden R. M., van der Zijden 

M. J. A., et al. 

Studien involverade 12 otränade studenter i åldrar mellan 20-25 år. Personerna skulle träna  

fem gånger en minut med två minuters vila mellan varje träning. Under vibrationerna stod 

testpersonerna barfota, med en vinkel i knäleden på 110 grader. Vibrationsmaskinen var 

inställd på frekvensen 30 Hz och amplituden åtta millimeter. Testpersonerna utförde träningen 

två gånger, med tre till fem dagars mellanrum. Testpersonerna fick inga förändringar och 

slutsatserna var att vibration/accelerationsträning inte förbättrar maximal muskelaktivering. 

 

Whole body vibration exercise: are vibrations good for you?  

Författare: Cardinale M., Wakeling J. 

Vibrationer har studerats just för att vibrationer anses vara skadligt för kroppen vid specifika 

frekvenser och amplituder. Nyligen utförda studier visar på att en låg amplitud och en låg 

frekvens inte är skadligt och att det är säkert att utföra träning på. Det finns studier som visar 

att människor kan förbättra styrkan med hjälp av specialutformade vibrationsmaskiner. Det 

antas att det kan hjälpa att reducera celluliter och hjälpa personer som lider av benskörhet. 

Vibrations/accelerationsträning är ett ganska nytt sätt att träna styrka på, men det är inte bara 

ett redskap för styrketräning, utan används även vid rehabiliteringsträning. Olika muskler 

reagerar på olika Hz, till exempel triceps brachii tränades bäst mellan åtta till 16 Hz, vrister och 

armbågar tränades mest vid 10 till 20 Hz. Vissa personer påstår att det finns patienter som har 

stroke som redan efter några minuter på vibrationsmaskin förbättrade posturala kontrollen, 

maskinen var inställd på 30 Hz och amplituden på tre millimeter. Även 

hjärttransplantationspatienter påstås kunna träna på en vibrationsmaskin, maskinen skall även 

vara bra för personer som lider av benskörhet. Flera forskare är enade om att mer forskning 

inom området krävs. 
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Effects of whole body vibration training on muscle strength and sprint performance in 

sprint-trained athletes. Författare: Delecluse C., Roelants M., Diels R., et al. 

Studien genomfördes på en grupp av 20 personer. Det var 13 killar och sju tjejer i åldrar mellan 

17 till 30 år. Vad som skulle undersökas om det blev någon förändring om personerna lade till 

vibrations/accelerationsträning till vanliga träningen, sprint. Testpersonerna blev uppdelade i 

en vibrationsgrupp (10 stycken) och en kontrollgrupp (sju stycken). Studien pågick under en 

fem-veckors period, under tiden fortsatte testpersonerna med vanliga träningen. Testpersonerna 

som tränade med vibrationer tränade tre gånger i veckan, utöver vanliga träningen. 

Vibrationsövningarna som gjordes var statiska och dynamiska benövningar utan belastning. 

Maskinen var inställd på 35 till 40 Hz, amplituden ett komma sju till två och en halv 

millimeter. Testpersonerna mättes före och efter isometriska och dynamiska styrkan i 

knäextension och flexion med en dynamometer. Testpersonerna testade vertikal hopp med en 

kontaktmatta. Resultaten blev att det inte blev någon skillnad på kontrollgruppen jämfört med 

vibrationsgruppen under dessa fem veckor.  

  

The short-term effect of whole-body vibration training on vertical jump, sprint and 

agility. Författare: Cochrane D. J., Legg S. J., Hooker M. J. 

Studien utfördes på 24 stycken sport studerande 16 män och åtta kvinnor. Personerna delades 

in i två grupper, en vibrationsgrupp och en kontrollgrupp, med kvinnor och män jämnt 

fördelade. Deltagarna tränade minst en gång i veckan och deltagarna hade en liten erfarenhet 

från styrka, snabbhet och agilityträning. Träningen utfördes under nio dagar i 10 minuters pass, 

dagarna delades upp i fem dagar träning, två dagar återhämtning och därefter fyra dagar träning 

igen både för vibrationsgruppen och för kontrollgruppen. Träningen som utfördes var fem olika 

benövningar på vibrationsmaskinen (26 Hz, 11 millimeter) för vibrationsgruppen och på golvet 

för kontrollgruppen. Testerna som utfördes både före och efter träningsperioden var, vertikal 

hopp, löptest och agilitytest. Resultatet blev att korta tidsperioder inte gav några positiva 

resultat för en icke-elitidrottande person. 

 

Negativa och uteblivna effekter vid vibration/accelerationsträning 
 
Neuromuscular and hormonal responses to a single session of whole body vibration 

exercise in healthy young men. Författare: Erskine J., Smillie I., Leiper J., et al. 

Sju stycken friska unga män deltog i studien, åldern varierade mellan 22.3+/- 2-7 år, längd 

182+/-7-1 cm, och kroppsvikt 76+/-8.8 kg. Männen fick genomgå en undersökning med 
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kontraindikationer som finns, så att hälsan var bra. Männen skulle tala om nuvarande fysiska 

aktivitet och födointaget samt avstå alkohol under hela studietiden. Innan studien startade 

utfördes förtester då männen gjorde ett salivprov. Provet utfördes på så vis att männen fick 

skölja munnen ordentligt med vatten och sitta 10 minuter och vila innan salivtestet togs. Andra 

testet som utfördes, var ett bilateralt isometrisk knäextensiontest. Därefter startade 

träningstestet. Männen utförde en uppvärmning på en ergometercykel, två gånger fem minuter 

på 30 Watt och två gånger fem minuter på 60 W. Männen utförde 10 set av knäböj isometrisk 

träning i en minut med en minuts sittande vila emellan seten. Testpersonerna tog också av 

skorna under behandlingen för att vibrationerna inte skulle stoppas genom sulorna. Två 

separata tester utfördes med eller utan vibrationer. Vibrationsförsöket utfördes med 30 Hz, 3.5 

gram. Salivkoncentrationen av testosteron och kortisol mättes, samt maximal isometrisk 

bilateral knäextension (MVC) mättes alltså, före, direkt efter, en timma, två timmar och 24 

timmar efter behandlingen.  Testet efter 24 timmar utfördes på männen efter att blivit 

uppmanade en natts fasta och skölja munnen med vatten på samma tid som dagen innan, 

bilaterala testet utfördes också på samma sätt som dagen innan med uppvärmning och fem 

MVC: s. Resultaten visade på att direkt efter utfört vibrationsträning sänktes MVC signifikant, 

men efter 24 timmar var nivån återställd igen, alltså i helhet skedde ingen förändring. I 

kontrollgruppen hände ingenting med värdet. Varken kortisolvärdet eller testosteronvärdet 

påverkades av vibrationsträningen eller i kontrollgruppen.  

 

Negativa effekter vid vibration/accelerationsträning eller från vibrationer med låg frekvens 

 

Vastus lateralis oxygenation and blood volume measured by near-infrared pectroscopy 

during whole body vibration Författare: Yamada E., Kusaka T., Miyamoto K., et al. 

Syftet med studien var att utvärdera effekterna från helkroppsvibrationsträning på 

syresättningen av vastus lateralis muskeln under knäböjningsträning, med träningstid på tre 

minuter. För att ta reda på effekterna användes ett när-infraröd spektroskopi. Deltagarna i 

studien var män i åldrarna 20 till 39 år och ingen av männen var fysiskt aktiv. Första 

mätningarna som utfördes på männen utfördes stillastående på vibrationsmaskinen, därefter 

utfördes mätningar då männen utförde knäböj med vibrationer och utan vibrationer. 

Frekvensen var inställd på 15 Hz, fötterna placerade med ett mellanrum på 25 centimeter och 

amplituden inställd på två och en halv millimeters höjd. Försöken var likadana, men skillnaden 

var att vibrationsmaskinen vibrerar under knäböjsövningen. Männen stod barfota på maskinen 

och blev tillsagda att utföra knäböjen från nästan helt extenderade knän till 60 graders vinkel i 
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knäna. Rörelsen skulle utföras under tidsintervallet en sekund ner till 60 graders vinkel, hålla 

kvar positionen 1 sekund där nere och därefter gå upp till extenderat läge igen under en 

sekunds period. Försöken utfördes med och utan vibrationer och i slumpmässig ordning. För att 

se förändringar och syresättningen i vastus lateralis användes som tidigare nämnts när-infraröd 

spektroskopi. Instrumentet sattes in i mitten av muskelbuken, cirka 11.5 centimeter ovan 

knäskålen, en och en halv-två centimeter in i muskeln. Muskelns syresättningsnivåer, total 

hemoglobinhalt och total myoglobinhalt sänktes under knäböj både vid vibrationer och utan 

vibrationer. Efter träningen ökade syresättningsnivåerna, hemoglobin- och myoglobinhalten 

snabbt fram till en konstant nivå som varade i 10 minuter. Syresättningsnivåerna i muskeln 

under vibrationer från 90 till 180 sekunder var signifikant lägre än utan vibrationer. Totala 

hemoglobin- och myoglobinhalterna med vibrationer från 90 till 540 sekunder efter knäböj var 

betydelsefullt högre än dem utan vibrationer. Slutsatsen blir att syresättningsnivåerna i vastus 

lateralis muskeln påverkas av helkroppsvibrationer och sänker syresättningsnivåerna jämfört 

med träning utan vibrationer 

 

Vibration and its effect on the body 

Författare: Issever H., Aksoy C., Sabuncu H., et al. 

Studien utfördes på ett stort antal arbetar med olika arbeten där personerna utsätts för 

vibrationer. Totalt deltog 168 arbetare i studien, 50 stycken bergsborrare och 64 stycken 

långtradarförare. 54 stycken kontorsarbetare var utvalda som kontrollgrupp. Personerna i 

studien låg på en gemensam åldersnivå. Deltagarna blev intervjuade och till det användes ett 

formulär med 38 frågor designat av Medical Committee of Vibration Disease, Japanese 

Association of Industrial Health. Personerna led av smärtor i fingrar, blev lätt kalla om 

fingrarna, ej full känsel, svaga i statiska positioner, smärta i armbågar och handleder, problem 

att böja och stretcha armbågen, smärta i skuldran när armarna är upplyfta. Sömnsvårigheter och 

sömnproblem var tydligare hos bergsborrarna än hos långtradarförare och kontorsarbetarna. 

Studien drar slutsatser att vibrationer kan leda till ohälsosamma fysiska effekter. För att 

förebygga skadliga effekter krävs att personer som arbetar med vibrationsledande föremål, bör 

ha någon form av hjälp med avlastningsverktyg och liknande. 
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Bilaga 8 – Effekter vid vibration/accelerationsträning 
 
Positiva effekter vid vibration/accelerationsträning 
 

Studie Syfte Försökspersoner Metod Muskelgrupp Resultat 
      
Lidström 
J. et al 

Studera utförda 
studier 

8 av artiklarna 
otränade äldre 
mest kvinnor, 
resten av 
studierna 
personer i unga 
åldrar. 

  Förbättringar i styrka, 
kraft och benmuskulär-
prestation 

Delecluse 
C. et al 

Jämför WBV och 
styrketräning 

67 otränade 
kvinnor 

Frekvens 35 
Hz-40 Hz 

Nedre 
extremiteten 

Förbättringar i 
knäextension 

Matthew 
J. et al 

Överblickstudie på 
effekten av WBV 

Atleter   Signifikant förbättring i 
styrka efter ett 
träningstillfälle, ökningar 
i vilohormoner för män 
och WBV kan användas 
som neuromuskulär 
uppvärmning 

Roelants 
E. et al 

Analyserar  
muskelaktivitet i 
nedre extremiteten 

15 män  EMG, frekvens 
35 Hz 

Nedre 
extremiteten 

Förbättring i 
benmuskulaturen 

Van der 
Tillaar R. 
et al 

Om WBV har positiv 
effekt på 
flexibilitetsträning 

19 stycken 12 
kvinnor och 7 
män åldrar, 18-
23 år 

Stretch 3 ggr/v  
i 4 v, frekvens 
28 Hz, 30 
sekunder, 
amplitud 10 
mm 

Nedre 
extremiteten, 
hamstring 

Vibrationer i samarbete 
med contract-release-
stretchmetoden har 
positiva effekter på 
hamstringsmusk. 

Bogaerts 
A. et al 

Se ev. förbättring av 
postural kontroll-1 år 

220 personer 
60-80 år 

3 ggr/v under 1 
år. Knäböj, 
tåhäv 

Nedre 
extremitet 

Avsevärt förbättrad 
postural kontroll 

Cheung 
W. H. et 
al 

Undersöka effekterna 
på högfrekventa 
vibrationer och 
balansförmåga 

69 kvinnor, 60 
år eller äldre 

3 mån, 3ggr/v, 
3min/dag 
Frekvens 20 
Hz 

 Förbättrad balansförmåga 

Mester J. 
et al 

Bra eller dåligt med 
WBV 

 Läst artiklar  Effektiv styrketräning och 
förbättrad flexilbilitet  

Roelants 
M. et al. 

Se på 
knäextensionstyrka, 
rörelsehastighet, 
CMJ, WBV och 
styrketräning 

89 kvinnor, 58-
74 år 

3 ggr/v under 
24 v, statiska 
och dynamiska 
knäext. 

Nedre 
extremiteten 

Förbättringar i isometrisk 
och dynamisk 
knäextension. Inga 
signifikanta skillnader 
mellan WBV och 
styrketräning 

Bogaerts 
A. et al 

Skillnader på 
isometrisk och 
explosiv styrka efter 

97 Män, 60-80 
år 

 Nedre 
extremiteten 

Förbättringar i isometrisk, 
explosiva muskelstyrkan 
och muskelmassa ökning 
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1 år WBV, jämfört 
med 

Ross A. et 
al 

Review  Frekvens 30 
Hz, 
vibrationsblock

 Signifikant förbättring av 
flexibilitet 

Cardinale 
M., et al 

Jämfört 20 och 40 Hz 15 stycken, 2 
kvinnor och 13 
män 

Träning 5 min, 
hälften 20 Hz 
och hälften 40 
Hz 

Nedre 
extremiteten 

20 Hz bättre för 
hamstring och knäböj, 40 
Hz bättre för CMJ och 
knäböj 

Da Silva 
M. E. et al 

Analysera effekten 
vid WBV gäller 
intensitet och 
muskelhypertrofi 

17 män ålder 
runt 18 år 

5 set á 10 reps, 
2 min vila 
mellan seten. 

Nedre 
extremiteten 

Signifikant ökning av 
muskelhypertrofi i 
lårmuskulaturen 

Rittweger 
J. et al 

Se på syre 
upptagningsförmågan 
vid WBV, går den att 
ändra?  

10 män, cirka 
ålder 28 år 

Frekvens 18, 
26 och 34 Hz, 
2-7.5 mm 
amplitud. 
Träning 4min 

Övre 
extremiteten  

Syreupptagningsförmågan 
kan manipuleras, ökade 
med vibrationer, frekvens, 
amplitud och yttre vikter. 
Metabolismen ökade till 
som under medelgång 

Torvinen 
S. et al 

Se effekten från 
WBV på muskel- 
prestationen och 
kroppsbalansen 

16 stycken män 
och kvinnor, 
åldrarna 24-33 
år 

Frekvens 15-
30 Hz, 
amplitud 10 
mm. 4ggr 60 
sek med 6st 
benövningar 

Gastrocnemius, 
soleus och 
vastus lateralis 

Kortvariga förbättringar  
i styrka, isometrisk 
extensionstyrka och 
hopphöjd.  
Ingen effekt gripstyrka. 

Fagnani 
F. et al 
 
 
 

Effekter av ett 
WBVprogram på 
muskelprestation och 
flexibilitet 

26 stycken 
kvinnor 21-27 
år 

8 v, 3 ggr/v, 
frekvens 35 
Hz, amplitud 4 
mm. Olika 
program för 
olika veckor. 

Nedre 
extremiteten 

Förbättrad 
knäextensionsstyrka, 
CMJ och flexibilitet 

Kawanabe 
K. et al 

Effekten av WBV 
träning på 
muskelstyrka, balans 
och gångträning och 
gångförmåga 

67 stycken äldre 
63 kvinnor och 
4 män, åldrarna 
59-86 år. 

Från 12-20 Hz, 
1 dag i veckan 
i 4 minuter, 
under 2 
månader 

Nedre 
extremiteten 

Positiva effekter på 
muskelstyrka, balans och 
gångkapacitet. 

Cardinale 
O. et al 

Utvärdera WBV, 
vibrationspåverkan 
på hoppförmågan 

14 stycken 
aktiva  

Tränade 10 
minuter 
dagligen under 
10 dagar, 5 
serier med 
WBV 

Nedre 
extremiteten 

Signifikanta förbättringar 
i kraftutv. och 
hopphöjden i det bästa 
hoppet, förändringar i 
hopphöjd under konstant 
hoppning under 5 sek. 

 
 
Positiva och uteblivna effekter vid vibration/accelerationsträning 
 

Studie Syfte Försökspersoner Metod Muskelgrupp Resultat 
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Cochrane 
D.J. et al 

Se om WBV ökar 
vertikal hopp och 
flexibilitetsförmåga 

18 stycken 
elittränade 
kvinnor, ålder 
15-25 år 

26 Hz, 5 
minuter/träningstillfälle

Stora delar 
av kroppen 

Positiva effekter i 
ACMVJ och 
flexibilitet och ingen 
effekt på gripstyrka 

Delecluse 
C. et al 

Jämföra effekter från 
WBV och 
styrketräning på 
knäextensionsstyrkan 

74 kvinnor, 
åldrarna 18-23 
år 

Tränade 3 dagar/vecka 
i 12v, frekvens 35-40 
Hz och 2.55mm i 
amplitud 

Nedre 
extremiteten 

Förbättringar i 
isometrisk och 
dynamisk 
knäextensionsstyrka, 
CMJ förbättrades 
signifikant, men 
maximal hastighet 
ändrades inte 

Kannus P. 
et al 

Förbättrar WBV 
prestation, 
gripstyrka, 
vertikalhopp, 
isometrisk 
extensionsstyrka, 
löptest, postural 
kontroll 

56 stycken, 21 
män och 35 
kvinnor, 
åldrarna 19-38 
år 

4 månaders träning, 3-5 
dagar i v., 4 minuter. 
Frekvens 20-40 Hz, 
amplitud på 2 mm. 

Nedre 
extremiteten 

En liten ökning av 
hopphöjd, ej 
bestående. Inga 
förändringar kunde 
utläsas i isometrisk 
extensionsstyrka, 
gripstyrka, löptest, 
postural kontroll 

Cormie P. 
et al 

Utreda effekterna om 
WBVträning på 
isometriska knäböj 
och CMJ. Se ifall 
användande till 
uppvärmning 

9 stycken män 
19-23 år 

Tränade på frekvensen 
30 Hz, amplitud 
2.5mm. 

Nedre 
extremiteten 

Signifikant ökning i 
hopphöjd, inga 
effekter på CMJ 

Ahlborg 
L. et al 

Se effekten på 
spasmicitet och 
muskelstyrka, 
motorkontroll, 
jämfört med styrke- 
träning, på personer 
med Cerebral pares 

14 stycken, 6 
kvinnor och 8 
män, 21-41 år 

Tränade i 8 veckor, 
3gg/v, 6minuter, 
frekvensen 25-40 Hz 

Stor del av 
kroppen 

Liten ökning av 
motorkontroll, inga 
förändringar i 
6minGångTest, 
isokinetisk 
gångstyrka eller 
Time Up and Go 

Roelants 
M. et al 

Se effekten av WBV 
på 
kroppskomposition 
och muskelstyrka 

48 otränade 
kvinnliga 
studenter 

Tränade 24 v, 3-20 
min/gång, amplitud 
2.5-5mm och frekvens 
från 35-45 Hz 

Hela 
kroppen 

Ingen signifikant 
förändring i vikt, 
fettprocent eller 
underhudsfett. Fat 
Free Mass ökade 
och en styrkeökning 
i isometrisk styrka 
och mindre ökning i 
isokinetisk styrka 
och 
knäextensionsstyrka.

Cardinale 
M. et al 

Review, se på WBV 
effekter är det 
skadligt eller bra? 

Olika , t ex, 56 
personer, 17 
personer, 10 
personer osv. 

Olika, som t.ex. 20-35 
Hz, vissa tränade 5 set, 
3-4 dagar/v, alltifrån 3v 
- 4 mån 

Nedre 
extremiteten 
och rygg 

Studierna visar på 
förbättringar i 
vertikalhopp, 
isometriska 
vridmoment, 
extension i nedre 
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extr., reducering av 
smärta. Mer 
forskning för 
rättmätiga effekter 

Nordlund 
M.M. et al 

Review, 12 artiklar, 
om styrka och 
hoppförmåga efter 
WBV 

Olika, blandade 
grupper, män 
och kvinnor, 
tränade eller 
otränade 

En studie hade 
kontrollgrupp som 
tränade hårdare, mer 
intensivt än 
WBVgruppen 

Mest nedre 
extremiteten 

Vissa studier påvisar 
förbättrad styrka, 
medan andra inte 
visar några 
förbättringar i hopp 
eller styrka 

Rønnestad 
B.R. et al 

 Jämföra knäböj på 
WBV och 
traditionella knäböj 

14 stycken män, 
21-40 år, 
styrketränande 

Tränade 5v, 2-3/v, 
frekvens 40 Hz  

Nedre 
extremiteten 

Ökningar i CMJ, 
men inga 
förbättringar i 1RM 

Viru M. et 
al 

Review, presentera 
det som något positiv 
och hjälp till att öka 
styrka och kraft 

Ingen testgrupp 
specificerat 

Tränade under 10 
dagar, 10 min/pass, 
frekvenser mellan 40 
Hz 

Nedre 
extremiteten 

Både positiva och 
negativa effekter, 
men behöver 
utforskas mer 

 
Uteblivna effekter vid vibration/accelerationsträning 
 

Studie Syfte Försökspersoner Metod Muskelgrupp Resultat 

De Ruiter C.J. 
et al 

Se på kortsiktig 
träning på med 
WBV, är 
vibrationer bra? 

12 stycken, 20-
25 år 

Tränade 5 
min*1min, med 
2 min vila, 
frekvensen 30 
Hz och amplitud 
8 mm  

Nedre 
extremiteten 

Inga 
förändringar 
kunde utläsas 

Cardinale M. et 
al 

Är vibrationer 
bra för dig? 

Inga 
specificerade 
testpersoner 

Testat olika Hz 
på olika 
muskelgrupper, 
8-30 Hz, 
amplitud 3mm 

Olika 
muskelgrupper, 
bland annat, 
vrister, 
armbågar, 
triceps och 
postural kontroll 

8-16 Hz passar 
bäst för triceps, 
10-20 Hz för 
vrister och 
armbågar och 
30 Hz för 
postural 
kontroll. Vet 
fortfarande inte 
om 
vibrationerna är 
bra för kroppen.

Delecluse C. et 
al 

Effekten av 
WBVträning, på 
muskelstyrka 
och sprint 
förmåga 

20 stycken, 13 
män och 7 
kvinnor, 17-30 
år 

Tränade 5v 
3dagar/v utöver 
vanliga 
träningen 
(sprint) 35-40 
Hz, amplitud 
1.7-2.5mm 

Nedre 
extremiteten 

Inga 
förändringar  

Darryl J. et al Se kortsiktiga 
effekten av 
WBV på 

24 stycken, 16 
män och 8 
kvinnor 

Träningen 
utfördes under 9 
dagar, 10 

Nedre 
extremiteten 

Inga resultat 
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vertikalhopp, 
sprint och 
agility 

min/pass, 
frekvens 26 Hz, 
amplitud 11mm 

      
 
Negativa och uteblivna effekter vid vibration/accelerationsträning 
 

Studie Syfte Försökspersoner Metod Muskelgrupp Resultat 

Erskine J. et 
al 

Ta reda på 
neuromuskulär 
och hormonell 
respons på en 
enda gång av 
WBV 

7 stycken män, 
20-25 år 

Ett 
träningstillfälle, 
frekvens 30 Hz 

Nedre 
extremitet, 
samt 
hormonell 
respons 

Bilateral 
knäextenstionsstyrkan 
sänktes, men återkom 
efter 24 h. 
Testosteron- och 
kortisolvärdet var 
oförändrat 

 
Negativa effekter vid vibration/accelerationsträning eller vid arbete med vibrationer 
 

Studie Syfte Försökspersoner Metod Muskelgrupp Resultat 

Yamada E. et 
al 

Om WBV ger 
bättre 
syresättning 

Män 20-39 år 3 min 
WBVträning 
Frekv. 15 Hz 
Amplitud 2.5 
mm 

Vastus lateralis Positiv påverkan, då 
syresättningsnivåerna 
sjunker jämfört med 
träning utan 
vibrationer 

Issever H. et 
al 

Ta reda på 
vibrationernas 
effekter på 
kroppen 

168 stycken 
personer, med 
arbeten som 
utsätter 
arbetarna för 
vibrationer, t ex 
bergsborrare 
osv. 

Frågeformulär 
för att se vilka 
skador som kan 
ha uppkommit, 
samt en intervju

Hela kroppen Vibrationer kan leda 
till ohälsosamma 
effekter. 
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Bilaga 9 - Jämförelser mellan vibrationsmaskiner 
 

Vibrationsmaskiner Maxvikt: Tid(sek.): Maskinvikt: Amplitud: 
Frekvens, 
Hz: Vibrationsriktn.: Pris: 

Power Plate Next 
Generation 150 kg 30, 45, 60  0-4 mm 

30, 35, 40, 
50 Tredimensionell 120000

ProPlate 120 kg 10 60 kg 0-10 mm 20 50 Vertikala  
Pro5 AIRdaptive 227 kg 30,45,60 158 kg  30,35,40,50 Tredimensionell 73500 
Pro5  180kg 30,45,60 150 kg 2-4 mm 30,35,40,50 Tredimensionell 64750 
My5 135 kg 30,60 91 kg 2-4 mm 35 Tredimensionell 31500 
My3 120 kg 60 91 kg 2-4 mm 35 Tredimensionell 20995 
Vibra Super 2 150 kg 30,60,90,300 69 kg 2-4 mm 30,35,40,45  12000 
Vibra Pro 150 kg 1-10 minuter 43 kg 13 mm ca 3-11 vågformade 5440 
Vibra Mini 100 kg 30,60,300 18 kg 3 mm 56-83  2160 
Vibra Live 120 kg 300-900 18 kg 2,5 mm 10-40  3990 

Vibra Trainer 120 kg    50 
Högerriktade 
vib 7990 

VibraGym Pro. 140 kg  90 kg  30,35,40,50  7375 
Master V140 100 kg 30,60,300 60 kg  28-42 cirkulerande 2490 
Master V170 110 kg  43,5 kg  51-68,3  4990 
Master V190 150 kg 30,60,90,300 69 kg 1-4 mm 30,35,40,45  13990 
Body Coach   110 kg 2-4 mm 30,35,40,50  74900 
Abilica medio  100 kg 0-15 min 19 kg  25-50  5995 
Abilica Vibro 100 kg  15 kg  25,80-38,78  2995 
Abilica Vibro Max 150 kg justerbar 67 kg 2-4 mm 30,35,40,45  17995 
Starplate Pro 150 kg 30,60,90,300 69 kg 1-4 mm 30-45 vertikala 9995 

Starplate Home 150 kg 0-10 minuter 46 kg 0-10 mm 
1-20 
reps/sek  5995 

Casall CF vibration 150 kg  46 kg 0-10 mm 
0-18 
reps/sek upp och ned 8975 

Casall benefit Sports300 100 kg  15 kg  25-39  3795 
Energetics Vibra perform. 100 kg 30, 60, 90 65 kg 2-4 mm 50/60  15000 

Pocitron Vibra Claimber 2 150 kg 30,60,90,300 69 kg 
2 el. 4 
mm 30-45  11995 

Pocitron Vibra Starter 150 kg  43 kg  3-11 Hz  6995 
Pocitron Vibra Basic 100 kg  18 kg 3 mm 56-83  2595 
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