
 

Skånsk platta får spanska ligan att vibrera 

2007-06-20: Karl Lans 

LUND 
En vibrerande balansplatta uppfunnen och tillverkad i Skåne gör succé i 
spanska ligan. Tre topplag har köpt produkten som främst används för 
skaderehabilitering. 

"Svensk sjukgymnastik har mycket gott rykte ute i världen och de 
spanska lagen inser hur mycket det kostar att ha spelare sittande på 
bänken", säger Jeanette Andersson, vd på Promedvi, som utvecklar och 
säljer Vibrosfär. 

Hittills har de tre lagen Sevilla, Villarreal och Atletico Madrid köpt Vibrosfär. 
 
"Lyckas man med en klubb kommer de andra också. Till hösten räknar vi med att 
hälften av lagen i ligan ska ha oss som kunder." 
 
Nyligen skadade sig storspelaren Fernando Torres.  
 
"En viktig del av hans rehabilitering skedde då med hjälp av Vibrosfär. Det visar att 
vi kommit ganska långt när den också använts på de verkliga stjärnorna." 
 
Företaget inriktar sig främst på kontinenten eftersom möjligheterna att växa är 
större där. Trots att de inte har marknadsfört sig i Sverige har de allsvenska 
klubbarna MFF och Halmstad BK nappat på idén.  
 
Enligt Jeanette Andersson (till höger) är det inte bara inom 
fotboll som Vibrosfär kan användas. Nya marknader öppnas 
hela tiden. I början på veckan såldes två enheter till den tyska 
handbollsklubben SG Flensburg. 
 
Tekniken utvecklades av sjukgymnasten Kaj Laserow och 
var i första hand tänkt att behandla personer med 
whiplashskador. Sedan märkte man att vibrations- och 
balansträningen gick att använda till alla typer av skador och 
även för normal träning.  
 
"Det som händer är att kroppen får en reflexmässig stimulans. När det vibrerar och 
lutar tror kroppen att den ska falla och då spänns musklerna", förklarar Jeanette 
Andersson. 
 
Hittills har det sålt cirka 300 plattor. Vibrosfären kostar ca 30.000 kronor och 
målgruppen är i första hand professionella kunder.  
 
"Det är en kraftfull träningsform som kräver kunskap. Det är absolut inget för tv-
shop." 
 
Tanken bakom Vibrosfär är att både förbättra balans och styrka.  
 
Bolaget bildades vid årsskiftet 2002/2003. Kapitalet kommer främst från Augmenta 
Venture Partner samt Stångsundet AB. 
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I dag har företaget fem anställda och sitter på Ideon Innovation i den så kallade 
kuvösen, dit företag kommer under ett uppbyggnadsskede.  
 
"Det tar tid att sälja in sig eftersom resurserna är begränsade, men just nu faller 
oerhört många bitar på plats. Det känns väldigt lovande." 
 
Promedvi hoppas nå ett nollresultat under nästa år och första vinsten väntas 
komma 2009. 
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