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  Per-Olof Åstrand 
   Fysiologen som förändrade träningen

GIH:s 200-åriga historia rymmer naturligtvis många viktiga personer. 
En av de mest centrala är Per-Olof Åstrand. Hans insatser inom fysio-
login har haft enorm betydelse för forskningen men också för idrot-
ten. Åstrand var en av förgrundsgestalterna när träningen skulle 
rationaliseras och bli mer konditionsinriktad.

Pe r-Ol O f Ås t r a n d (född 1922) är en 
av de mest betydelsefulla fysiologerna i 
Sveriges historia. Även internationellt 
har Åstrand ett enormt anseende. I den 
här artikeln ska jag försöka beskriva 
varför. Detta gör jag utifrån mitt 
forskningsprojekt om hur fysiologerna 
vid GIH påverkat längdskidåkningsträ-
ningens utveckling. Men vi börjar från 
början.

Åstrand blir fysiolog
Per-Olof Åstrand studerade under 
1940-talet på Gymnastiska centralinsti-
tutet (GCI), som senare bytte namn till 
Gymnastik- och idrottshögskolan 
(GIH). Efter examen rekryterades han, 
tillsammans med ett antal andra, som 
assistent till den nybildade fysiologiska 
institutionen. Åstrand visade talang för 
studier och forskning och den förste 
professorn i fysiologi vid institutet, 
dansken Erik Hohwü Christensen, över-
tygade Åstrand om att satsa på forskar-
utbildningen. Där med blev han den 
förste doktoranden i fysiologi vid GCI. 

För att förstå vilken typ av forsk-
ningsmiljö Åstrand rekryterades till, är 
det nödvändigt att säga något om den 
historiska bakgrunden. Professorn och 
institutionsföreståndaren Hohwü 
Christensen hade tidigare forskat på 
frågor om muskelarbete, andning, 
kroppstemperatur och hjärtats minut-
volym vid Köpenhamns universitet och 
där haft Johannes Lindhard som lärare 

och mentor. Lindhard var en av de 
tidigaste kritikerna av Linggymnastiken, 
den hållnings- och liksidighetsbaserade 
gymnastikform som utarbetats av GCI:s 
grundare, Pehr Henrik Ling. Även 
Hohwü Christensen var kritisk till 
Linggymnastikens påstådda vetenskap-
lighet. 

Att GCI rekryterade en sådan kritiker 
till sin egen professur berodde på att det 
i början av 1940-talet pågick en föränd-
ring i synen på kroppen. Tidigare hade 
man betraktat kroppen som en gestalt, 
en form, som skulle formas efter vissa 
estetiska ideal på hur en människa skulle 

se ut. Syftet med Linggymnastiken var 
just detta, att genom strikt reglerade 
övningar uppnå en perfekt form på den 
mänskliga kroppen, med rak rygg och 
symmetriskt utvecklad muskulatur. Men 
under 1930- och 40-talen fick idén om 
kroppen som en gestalt ge plats åt en 
annan tanke – kroppen som motor (1). 
Med motortänkandet kom också andra 
frågeställningar: Hur kunde den kropps-
liga motorn drivas så energisnålt som 
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möjligt? Hur kunde motorns effekt 
maximeras? Vilka begränsningar hade 
egentligen den mänskliga kroppen i hårt 
fysiskt arbete, och hur kunde dessa 
begränsningar övervinnas? Frågor av den 
här typen kom att bli mycket viktiga för 
Per-Olof Åstrand och flera av hans 
kollegor. 

När Åstrand började på GCI var 
fysiologiska institutionen fortfarande liten 
och nystartad. Men redan då var verksam-
heten inriktad mot idrotts- och arbetsrela-
terad fysiologi. Linggymnastiken ansågs 
inte passa särskilt väl ihop med den 
fysiologiska vetenskapen. Därför var 
forskningsmiljön en god grogrund för 
idrottsintresserade forskare som Per-Olof 

Åstrand, som enligt honom själv grund-
lade sitt intresse för träning och fysisk 
fostran under militärtjänstgöringen (2).

Från doktorstitel till pension
Per-Olof Åstrands avhandling Experimen-
tal studies of physical working capacity 
in relation to sex and age godkändes år 
1952. Det var den första avhandlingen vid 
GCI:s fysiologiska institution. I avhand-
lingen ägnade Åstrand sig åt fysiologisk 
grundforskning och den kom att utgöra 
grunden för mycket av den fortsatta 
forskningen vid institutionen. I avhand-
lingen studerade han syreupptagningsför-
måga och arbetskapacitet i förhållande till 
kön och ålder. Studieobjekten var inte 

Per-Olof Åstrand utanför GIH:s entré 
vid mitten av 1990-talet. I dag 90 år 
gammal har han fortfarande sitt 
arbetsrum kvar. Foto: Centrum för 
idrottsforsknings arkiv.
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idrottare, utan barn i åldrarna 4-18 år. 
Men det viktigaste för den fortsatta 
utvecklingen var att Åstrand utvecklade 
en metod för att bestämma syreupptag-
ningsförmåga. Dessa mätningar blev 
sedan ett vanligt inslag i institutionens 
forskning och en slags grundbult i utveck-
landet av den rationella konditionsträning 
där ökad syreupptagningsförmåga var ett 
viktigt mål (3). 

År 1954 utvecklade forskarna vid 
institutionen en cykelergometer, som var 
en slags föregångare till den moderna 
träningscykeln. Till cykeln tog man fram 
ett test för att mäta syreupptagningsför-
måga och pulsfrekvens (4). Ergometercy-
keltestet blev mycket viktigt i institutio-
nens forskning och många svenska 
elitidrottare testades där, bland annat 
Ingemar Stenmark, Assar Rönnlund och 
Sixten Jernberg. Även en rad utländska 
idrottsstjärnor lät sig testas vid institutio-
nen.

Efter avklarad disputation gav sig 
Åstrand på nya forskningsprojekt. År 1953 
fick han en tjänst som docent och var vid 
det här laget i full gång med forskning 
inom en rad fysiologiska områden. I 
många artiklar och projekt samarbetade 
han med kollegan Irma Ryhming. De 
utvidgade senare samarbetet till det 
privata planet och gifte sig.

Per-Olof Åstrand blev under sin 
forskarkarriär känd i många kretsar. Inom 
den fysiologiska vetenskapen var och är 
han ett aktat namn över hela världen. 
Även inom idrotten har Åstrand gjort sig 
ett namn, både i Sverige och internatio-
nellt. Hemma i Sverige bidrog han till att 
popularisera och sprida de nya tränings-
råd som byggde på den fysiologiska 
forskningen. I januari 1963 deltog han i 
Hylands hörna som var dåtidens kanske 
mest populära tv-program i Sverige. Där 
talade han om konditionsträning, riskerna 
med att inte träna samt träningen och 
konditionen förr och nu (5). Tv-framträ-
dandet bidrog säkerligen till att sprida 
intresset för konditionsträning.

Åstrands böcker har sålt i hundratusen-
tal. Han var initiativtagare till idén om 
motionsspår ute i kommunerna, en idé 
som förverkligades runt om i landet (6). 
Han var ofta ute och föreläste och publice-
rade också ett stort antal vetenskapliga 
och populärvetenskapliga artiklar. 

När professor Erik Hohwü Christensen 
gick i pension år 1969 blev Åstrand 
institutionschef på fysiologiska institutio-
nen och övertog också Christensens 
professur. Tjugo år senare, år 1989, var 
det Per-Olof Åstrands tur att gå i pension. 
Men i likhet med sin gamle chef kunde 
Åstrand inte riktigt släppa forskningsar-
betet. I dag har Åstrand passerat 90-års-
strecket, men syns fortfarande regelbun-
det på GIH där han har kvar sitt 
arbetsrum. I det forskningsprojekt som 
ligger till grund för den här artikeln, har 
Åstrand varit behjälplig med att ta fram 
material och dessutom ställt upp på en 
intervju.

Åstrands bidrag till idrotten
Per-Olof Åstrand och de flesta av hans 
kollegor var fokuserade på grundforsk-
ning och nya träningsformer för skolidrot-
ten. Ändå kom deras forskning att tilläm-
pas med stor framgång inom både 
bredd- och elitidrotten. Förklaringen är 
att fysiologerna vid GCI gav sig in på 
frågor som låg nära idrotten. Eftersom 
forskningen handlade om resultaten och 
utformningen av olika slags träning blev 
det snabbt intressant för idrotten i stort. 
Det nya var bland annat ett större fokus 
på konditions- och intervallträning, 
kolhydratrik kost, vätskebalansens 
betydelse och möjligheterna till kraftbe-
sparing genom förbättrad teknik. Den 
träning som Åstrand med flera föresprå-
kade fördes fram som mer rationell än de 
traditionella, erfarenhetsbaserade trä-
ningsmetoder som var vanliga bland 
löpare, skidåkare och andra. 

I början av 1950-talet var resultaten för 
svenska längdskidåkare dåliga, och 
Svenska skidförbundet kontaktade GCI 
för att få hjälp. Syftet var att stärka 
resultaten genom bättre träning och 
förberedelser. Åstrand och ett par av 
kollegorna, särskilt Bengt Saltin, var de 
som hade tätast kontakt med skidmiljö-
erna. Skidåkare testades på ergometercy-
kel och både tränare och åkare fick ta del 
av fysiologiska testresultat som visade 
vikten av rationella träningsmetoder. 
Skidåkarna tog i många fall till sig råden, 
och detta tycks ha gett resultat. I början 
av 1960-talet fick Sverige ett uppsving 
internationellt, med flera medaljer vid VM 
1962 och OS 1964. Det gav i sin tur ett än 

Per-Olof Åstrands och Irma 
Åstrands avhandlingar från 1952 
respektive 1960.
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större intresse för vetenskapliga tränings-
metoder även i andra idrotter. 

Åstrands kontakter med skidåkarna 
inleddes redan år 1954, då han besökte ett 
av landslagets träningsläger och hade med 
sig en ergometercykel för att testa åkarna 
på plats (7). Därefter hade de en regelbun-
den kontakt, även om inte alla åkare var 
lika positiva till de vetenskapliga råden. 
En av de åkare som var mest intresserade 
var Assar Rönnlund, som på eget initiativ 
testades flera gånger vid GCI (8). Sture 
Grahn, Lennart Larsson och Karl-Åke 
Asph (landslagsåkare under främst 
1950- och 60-talen) var andra som var 
särskilt intresserade av fysiologernas råd. 
Per-Olof Åstrand var från 1954 och framåt 
mycket involverad i svensk 
längdskidåkning, bland annat som 
ledamot i Svenska skidförbundets längd-
löpningskommitté och som biträdande 
ledare under OS 1968 (9). Till och från 
hade han även andra uppdrag för 
förbundet. Dessutom var Åstrand den 
som höll i de flesta kontakterna mellan 
GCI och längdskidåkningen. 

Åstrand fick en betydande roll inom 
svensk och internationell idrott. Han 
deltog i svenska skidlandslagets tränings-

läger, han hjälpte till med att ta ut stafett-
lag via tester på ergometercykel och han 
var inblandad i många elitidrottsliga 
sammanhang. 

Allt som Åstrand och hans kollegor 
forskade kring fick dock inte enbart 
positiva konsekvenser. Vid ett test tap-
pade man blod från försökspersoner, 
syresatte det och förde sedan tillbaka det. 
Resultatet visade en ökad prestationsför-
måga hos försökspersonerna. Ur grund-
forskningssynpunkt var detta en viktig 
kunskap. Men den upptäckten kom senare 
att användas i mindre ädla syften (10). I 
dag kallas metoden för bloddoping. Denna 

förkastliga användning av testresultaten 
kan dock inte Åstrand och hans kollegor 
beskyllas för. Åstrand betonar dessutom 
att försöken inte var idrottsrelaterade: 
”Det var Hjärt-Lungfonden som bekos-
tade forskningen, det hade ingenting med 
att fuska och förbättra idrottsprestationer 
att göra. Det var ett rent bifynd.” (11).

Forskningsfrågorna gav Åstrand och 
hans kollegor möjlighet att bidra till 
idrotten. De viktigaste handlade om 
gränser: Var går gränserna för mänskliga 
prestationer? Vad är det som begränsar? 
Och hur ska man träna för att flytta på 
dessa gränser? Hohwü Christensen stod i 
intervjuer så sent som 1990 fast vid att det 
var den här typen av frågeställningar som 
var avgörande för honom och därmed för 
forskningsinriktningen vid GCI/GIH (12). 
De svenska idrottarna behövde bättre 
träningsmetoder för att kunna konkurrera 
internationellt och forskarna behövde 
försökspersoner från den unika kategori 
som elitidrottarna tillhörde. Alltså hade 
forskare och idrottare god nytta av 
varandra. Bägge parter vann på att 
samarbeta.

Längdskidåkningen hade länge byggt 
på erfarenhetsbaserade träningsmetoder 
från skogsarbetet, där många av åkarna 
hade sitt vardagliga liv. Träningen var ofta 
försök att efterlikna den naturliga träning 
som man tidigare hade fått i arbetet. 
Under den period då Åstrand var verksam 

”Textbook of Work 
Physiology har sålt i
hundratusentals exem-
plar världen över
och anses fortfarande 
som ett standardverk
inom fysiologin.”

Studentspex vid Gymnastiska 
centralinstitutet (GCI) under tidigt 
1950-tal. Studenter parodierar 
mätning av syreupptagningsförmåga 
med hjälp av Douglassäck.
Foto: GIH:s arkiv.
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vid GCI/GIH fanns olika idéer. Vissa 
förespråkade erfarenhetsbaserad träning i 
naturliga omgivningar. Långa och relativt 
lugna pass på flera timmar i skogs- eller 
fjällterräng var idealet. En ledande 
förespråkare inom den inriktningen var 
Gösta Olander, som drev Vålådalens 
fjällstation i Jämtland, där många elitå-
kare tränade (13). Mot detta ställdes den 
vetenskapliga träning som utarbetades 
med hjälp av GCI-fysiologernas forskning. 
Här låg fokus i stället på hög intensitet 
och intervaller för att stärka den kropps-
liga motorn (14). Den här träningen hade 
ingen landskapskoppling, den kunde lika 
väl (eller till och med hellre) bedrivas i 
laboratoriet på rullband, ergometercyklar 
och liknande. 

I praktiken blev den rationella trä-
ningen en slags blandning av vetenskaplig 
och erfarenhetsbaserad träning, med 
inslag av nationella och lokala traditioner. 
Även i dag, då vetenskapen har ett enormt 
inflytande, finns det fortfarande starka 
inslag av tradition och erfarenhet inom 
skidsporten (15). Men fysiologins bidrag 
till modern konditionsträning är stort. 
Intervaller, kolhydratuppladdning, vikten 
av att dricka mycket vatten, betydelsen av 
en kraftbesparande teknik – allt detta är 
saker som Åstrand och hans kollegor vid 
GCI/GIH har bidragit till att införa eller 
vidareutveckla.

Tillämpningar utanför idrotten
Den här artikeln fokuserar på Per-Olof 
Åstrands bidrag inom idrottsforskningen. 
Men som tidigare nämnts var det inte 
bara idrottsforskning som Åstrand 
sysslade med. De kanske viktigaste 
insatserna gjorde han inom andra områ-
den. Den oerhört framgångsrika Textbook 
of Work Physiology har till exempel sålt i 
hundratusentals exemplar världen över 
och anses fortfarande som ett standard-
verk inom fysiologin. Boken består mest 
av fysiologisk grundforskning, inriktad på 
den arbetande kroppen. Med arbete 
menas här allt kroppsarbete, det vill säga 
även idrott. Men den forskning som 
presenteras i boken var och är viktig för 
industriarbete, militär verksamhet och en 
rad andra områden där den mänskliga 
kroppen sätts i arbete. En del forskning 
var tillämpningsinriktad och Åstrand 
gjorde bland annat studier vid Norrbot-

tens järnverk och Svenska Metallverken. 
Dessa studier skulle undersöka hur 
kroppen påverkades av att arbeta i de 
extrema temperaturer som rådde inom 
metallindustrin. 

Skänk Åstrand en tanke
Åstrand har varit en flitig författare av 
artiklar och andra vetenskapliga och 
populära texter. Bara under åren 1941-
1969 författade eller medverkade han i ett 
80-tal artiklar. Då ska man veta att det 
totalt under samma period skrevs cirka 
200 artiklar och avhandlingar vid institu-
tionen (16). Åstrand medverkade alltså i 
nästan hälften av det som publicerades. 
Det säger en hel del om hans inflytande 
och betydelse. De forskningsfrågor som 
han tog sig an var många, men de följde i 
stort sett en inriktning som Hohwü 
Christensen velat ge institutionen. Det 
kunde handla om konditionsträningen 
och dess fysiologiska förutsättningar, 
kroppens reaktioner vid fysisk ansträng-
ning på hög höjd, eller arbetsförmågans 
utveckling relaterad till ålder och kön. 

Sammantaget kan man konstatera att 
han har haft stor betydelse för idrott och 
träning, men han är inte främst en 
idrottsforskare. Hans största insatser, 
enligt undertecknad, ligger i den grund-
forskning inom fysiologi som han gjort 
under sin tid vid GCI/GIH. Men för den 
bredare publiken är det nog hans bidrag 
till idrotten som är mest kända. Så nästa 
gång du är ute och joggar i ditt lokala 
motionsspår, eller slår ditt personbästa på 
löprundan tack vare uppladdning med 
pasta och rikligt med vatten, kan du 
skänka en tanke åt Per-Olof Åstrand. Det 
var mycket tack vare hans forskning som 
det började anses rationellt och blev 
populärt att konditionsträna.


