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P-O Åstrand upptäckte 
människans begränsningar  
Han var en av de stora symbolerna för det svenska idrottsforsknings-
undret. Professor Per-Olof Åstrand har lämnat oss men hans verk och 
gärningar lever vidare.

    – Ja g f å r m e J l  från en hel forskarv-
ärld som sörjer. Det är med tungt sinne 
man nu vandrar vidare, säger Peter 
Schantz som är docent i fysiologi, idrotts-
historiker och mångårig medarbetare 
med P-O Åstrand.

Tro det eller ej, men det har faktiskt 
funnits en tid då svensk idrottsforskning 
dominerade världen. Vi skulle kunna 
kalla dem rekordåren och det handlar då 
främst om 1960- och 70-talet. 

En person som – tillsammans med 
Bengt Saltin – mer än någon annan 
symboliserade den svenska arbetsfysiolo-
gins status internationellt var P-O 
Åstrand. En sådan status åtnjuter man 
inte utan att ha utfört något mycket 
speciellt. I hans fall handlar det – bland 
annat – förstås om det stora standard-
verket som skrevs i slutet av 1960-talet: 
Textbook of Work Physiology.

– Under 2-3 års tid sov han bara några 
timmar per dygn. Han skrev den på 
nätterna då resten av familjen sov. Han 
skapade med Textbook of Work Physio-
logy den stora berättelsen om männis-
kans fysiologi med ett djup och en bredd 
som ingen annan har mäktat med, säger 
Peter Schantz.

Fortfarande aktuell 
P-O Åstrand skrev även en mer publik 
skrift, Kondition och Hälsa, som översat-
tes världen över och trycktes i över 20 
miljoner exemplar. Rent forskningsmäs-

A V   C H R I S T I A N   C A R L S S O N 

Journalist, chefredaktör för tidskriften Idrott & Kunskap

sigt intresserade han sig för de faktorer 
som begränsar människan vid hård 
fysisk ansträngning. Han disputerade 
1952 med en avhandling som analyse-
rade syreupptagningsförmågan i förhål-
lande till kön och ålder. 
    Tiden därefter utvecklar P-O Åstrand 
det test – Åstrandtestet – som än i dag är 
”Golden standard” då såväl motionärer 
som elitidrottare ska mäta sin kondition.

– Han är den första någonsin som 
etablerar metodiken och mäter den 
maximala syreupptagningsförmågan. 
Det blir sedan det referensvärde som gör 
att vi förstår de anpassningar som sker 
både akut och långsiktigt vid konditions-
träning.

Själv tänker jag tillbaka på några 
minnesvärda luncher ihop med P-O 
Åstrand på GIH där han – med sedvan-
liga humoristiska detaljer – berättade 
om hur det gick till då han införde 
kolhydratladdningen i det svenska 
skidlandslaget i början av 1960-talet. 

Svensk längdskidåkning hade under 
1950-talet haft en tung period med 
magra internationella resultat. Förbun-
det kontaktade då GCI (nuvarande GIH) 
och bad om vetenskaplig hjälp för att 
lyfta nivån. Så kom det sig att våra två 
största idrottsforskare – P-O Åstrand 
och Bengt Saltin – fick en avgörande 
betydelse för det svenska landslagets 
uppsving under 1960-talet där det 
bärgades både VM- och OS-medaljer. 
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Systematik och vetenskaplighet 
Receptet stavades – utöver kolhydratladd-
ningen – en mer systematisk träning där 
effekterna dokumenterades med veten-
skaplig metodik. Intervallträningen gjorde 
bland annat entré. Ryktet om de svenska 
fysiologerna spred sig ända ned till andra 
sidan jordklotet, till Australien, där 
löparfenomenet Ron Clarke och tennis-
stjärnan Roy Emerson sökte sig till GIH 
för att få ny kunskap. 

Svensk idrottsforskning stod på toppen 
och i Stockholms-Tidningen år 1964 
uttalar sig PO Åstrand: ”Bli inte impone-
rade av den inblick i ett ryskt ´idrottslabo-
ratorium´ som tv ger i kväll. När det gäller 
vetenskapliga metoder i idrottsträning 
ligger vi i samma klass som Sovjet.”

Någon motsättning mellan grundforsk-
ning och en mer tillämpad idrottsforsk-
ning fanns det inte, menade P-O Åstrand. 
I en intervju i Idrott&Kunskap 2005 säger 
han bland annat: ”När GIH var världsle-

dande på 1960- och 70-talet var det 
humanbiologi vi fokuserade helt på. Den 
grundforskning vi bedrev på till exempel 
blod var egentligen inte riktad mot 
idrotten, men kom att få stor betydelse för 
den. Forskningen om hjärtats minutvolym 
var vi världsledande på. Om du bara ägnar 
dig åt ren idrottsforskning får du svårt att 
attrahera de främsta idrottsforskarna. Det 
tycker jag att man kan se vid exempelvis 
Australian Institute of Sports.”

Källa till inspiration 
Att svensk idrottsforskning än en gång ska 
lyckas nå världsherravälde är väl ungefär 
lika troligt som att svensk tennis ska 
återupprepa framgångarna från s i n a 
rekordår. Men det borde ändå tjäna som 
en källa till inspiration, menar Peter 
Schantz.

– Det är en epok som aldrig kommer 
tillbaka. Men det är viktigt att söka 
stimulans för framtiden i historien.

”Han skapade med Textbook 
of Work Physiology den stora 
berättelsen om människans 
fysiologi med ett djup och en 
bredd som ingen annan har 
mäktat med.”

Per-Olof Åstrand utanför GIH:s 
entré vid mitten av 1990-talet. 
Foto: Centrum för idrotts-
forsknings arkiv.


