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1. Sammanfattning 

 

Djur i djurparker lever i kargare miljöer än sina artfränder som lever i naturen. I naturen spenderar elefanter mer än 

75 % av dygnet åt att söka föda och har observerats sova två timmar per natt. I djurparker kan stereotypa beteenden 

hos elefanter uppta 50 % av deras tid. Idag försöker djurparkerna minska stereotypa beteenden genom miljöberikning. 

Tre elefantkor på Kolmårdens djurpark studerades under natten för att kartlägga deras beteende och för att se hur 

beteendena förändrades när foderberikning tillfördes under morgonen. Individerna låg ner 25 % av de observerade 

timmarna. Med hjälp av foderberikning under morgonen minskade stereotypierna hos en individ från 43 % till 13 % 

(P<0,01) och födosöksbeteendet ökade hos två individer, från 45 % till 80 % (P<0,01) och från 45 % till 64 % 

(P<0,05). Resultatet visar att ökad foder tillgång ökar födosökande beteenden och som miljöberikning kan minska de 

stereotypa beteendena hos asiatiska elefanter i djurparker.   

 

Nyckelord: Asiatisk elefant, berikning, födosök, stereotypt beteende, nattligt beteende 

 

2. Introduktion  
 

I djurparker är det svårt att efterlikna den natur som djur ute i naturen har, vilket leder till att zoo-levande djur har 

kargare miljöer än sina artfränder i naturen (Holmgren, 2007). Hos flera av dessa arter, bland annat flera rovdjur och 

primater, går det att se stereotypa beteenden (Mason et al. 2007). Stereotypa beteenden kan definieras som repetitiva 

beteenden (Thomas et al. 2001, Mason et al. 2007) orsakade av frustration (Mason et al. 2007). Elefanten är det idag 

största landlevande däggdjuret och en utmaning att hålla i djurparker (Veasey, 2006). Elefanten är en av de arter som 

ofta uppvisar stereotypa beteenden i djurparker och framför allt på cirkusar. Orsaken bakom de stereotypa beteendena 

är än så länge oklar (Rees, 2009). Stereotypa beteenden hos asiatiska elefanter (Elephas maximus) som lever i 

djurparker har beskrivits som komplexa och asymmetriska (Elzanowski och Sergiel, 2006). I beteendena kan 

nickningar med huvudet (s.k. head bobbing) förekomma och även svängande av kroppen fram och tillbaka (vävning). 

Även snabeln kan följa med i svängningarna av både huvud och kropp och även andra delar av kroppen involveras, så 

som att elefanten lyfter på något bakben (Kurt och Garai, 2001). Elefanter med stereotypa beteenden kan spendera 

upp till 50 % av dagen åt att utföra dessa (Elzanowski och Sergiel, 2006) men förekomsten och utförandet av 

beteendet kan variera mellan kön, ålder, individer och tid på året (Rees, 2009). 

      I naturen äter asiatiska elefanter en varierad kost och använder mer än 75 % av dygnet till att söka föda. 

Elefanterna lever i grupper som främst består av honor och ungar, men vid vissa tillfällen har även äldre hanar 

observerats i grupperna (McKey, 1973). Även i djurparker har det visats att asiatiska elefanter lägger den största tiden 

av dagen på att äta och manipulera sin föda (Rees, 2009). I naturen har elefanter observerats sova minst två timmar 

per natt, både ståendes och liggandes. Dock går den största delen av natten fortfarande till födosökande beteenden 

(McKey, 1973). Även i djurparker har elefanter observerats liggandes stilla med slutna ögon under natten (Tobler, 

1992).  Det har även observerats att elefanters beteende varierar över natten där födosökandet klingar av mot 

morgonen och där de stereotypa beteendena förekommer som mest när skötarna precis lämnat elefanterna för natten 

och på morgonen under timmarna innan skötarna anländer igen (Wilson et al. 2006). Studier har visat på olika tider 

när elefanter ligger ner, en med en topp kring midnatt (Wilson et al. 2006) och en där tiden liggandes var som mest 

efter midnatt fram till morgonen (Tobler, 1992). Även snarkningar har kunnat observeras hos elefanter som ligger ner 

(Tobler, 1992). 

     De flesta djurparker försöker bryta och förhindra stereotypa beteenden på olika sätt. Det kan vara genom 

läkemedel, positiv förstärkning av andra beteenden, genetisk selektion eller bestraffning. Trots dessa alternativ så är 

det vanligaste sättet att bryta och minska stereotypa beteenden genom miljöberikning. Att förändra innehållet och 

strukturen i hägnet är det som främst anses som miljöberikning (Mason et al. 2007). Hur hägnet kan förändras och 

dess miljö kan förbättras är varierande. För flera arter, även inkluderat människan, har studier genomförts gällande 

hur ljud kan fungera som en berikning av miljön (Wells och Irwin, 2008). Inom forskningen på miljöberikning för 

elefanter så har det mest fokuserats på olika former av födosöksberikning då elefanter i naturen spenderar en stor del 

av dagen åt att söka föda. Berikning, bland annat i form av mat och olika matanordningar, har visat sig minska 

stereotypa beteenden och inaktivitet hos både afrikanska (Loxodonta africana) och asiatiska elefanter i fångenskap 
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(Thomas et al. 2001., Stoinski et al. 2000.)   

     Idag lever tre asiatiska elefantkor på Kolmårdens djurpark. Stereotypa beteenden hos dessa har observerats av 

skötarna på morgonen när de kommer till jobbet. Enligt skötarna kan detta tänkas bero på att de blir utan tillgång till 

foder framåt morgonen. Syftet med studien är att se om stereotypa beteendena hos asiatiska elefanter under natten går 

att minska med ökad tillgång till foder. En övergripande bild av det nattliga beteendet kommer att studeras och 

jämföras med tidigare studier av elefanter i djurparker och i naturen. Hypotesen är att förekomsten av stereotypa 

beteenden under natten hos tre asiatiska elefanter som hålls i Kolmårdens djurpark kommer minska vid ökad tillgång 

till foder. 

 

3. Material och metoder 

 
3.1 Djuren 
I experimentet användes tre asiatiska elefantkor på Kolmårdens djurpark. De var Saba, 43 år, Saonoi, 15 år och Bua 

14 år. Saba var viltfångad medan Saonoi och Bua var födda i fångenskap i Thailand. Elefanterna kom till Kolmården 

vid olika tillfällen. Bua och Saonoi kom till djurparken från ett thailändskt arbetsläger år 2004. Saba år 2008 från en 

fransk djurpark där hon tidigare fått stå ensam i mer än 20 år pga sin mot andra elefanter asociala läggning. Under sin 

uppväxt tros Saba ha stått uppbunden ensam under längre tider och har inte fått möjlighet att interagera eller 

socialiseras på andra elefanter. På grund av detta var Saba vek, saknade kunskapen om hur hon skulle kommunicera 

och interagera med de andra elefanterna medan Saonoi var den som bestämde och agerade matriark i gruppen. Det 

var framför allt Saba och Bua som uppvisade stereotypa beteenden och då mest i form av gungning med huvudet 

(head bobbing) men även vävning. Saba lyfte även på höger bakben vid tillfällen då hon utförde ”head bobbing”.  

Saonoi uppvisade sällan stereotypa beteenden, men när de förekom var det i form av vävning. 

 
3.2 Hållning och skötsel  
Anläggningen bestod av en inomhusanläggning (stallet) och en utomhusanläggning. Stallet var uppdelat i två 

avdelningar en med sand och en med betonggolv. Betongdelen var 250 m
2
 och gick att dela av i två, medan sanddelen 

var 170 m
2
. Under vinterdagarna hölls elefanterna mestadels inne i betongdelen men fick även gå ute när vädret tillät. 

Resterande del av året hölls de ute desto mer och under sommaren var utevistelsen så gott som dygnet runt. 

Utomhusytan var också uppdelad i två delar: en på 3000 m
2 

som kunde ses av besökare och ett bakhägn på 600 m
2
 

som besökare inte kunde se. 

     Under natten gick Saba ensam medan Saonoi och Bua gick ihop. De gick varannan natt på hela betongdelen och 

varannan på sanddelen. Rutinerna startade vid klockan 07.30 då skötarna började jobba. Klockan 07.45 släpptes 

elefanterna ihop och utfodrades med 5 kg fröhalm var och pellets där Saba och Saonoi fick 4 kg var och Bua 2,5 kg. 

Därefter duschades elefanterna och sågs över av skötarna. Under dagen hade de tillgång till fröhalm samt sly. 

Skötarna genomförde även två träningspass under dagen med bland annat fotvård. Innan skötarna gick för natten vid 

klockan 16 så fick Saba 20 kg fröhalm och Bua och Saonoi 15 kg var. Ibland gavs även frukt och grönsaker som 

foder. Fröhalmen utfodrades i nät medan frukt och grönsaker gömdes i hägnet eller lades i upphängda plastbunkar 

med hål i. Slyet lades på marken eller hängdes upp.  
 

3.3 Metod och insamling av data 
Studien utfördes under perioden 5/4-25/4 2011. Individerna observerades först fem nätter för insamling av basdata, 

därefter observerades de under ytterligare fem nätter med berikning. Under de fem första nätterna filmades 

elefanterna fyra nätter i sanddelen och en natt i betongdelen. Det var en observatör för varje individ. Under 

berikningsnätterna filmades Saba åter fyra nätter på sanddelen och en natt på betongdelen medan Saonoi och Bua 

filmades tre nätter på sanddelen och två på betongdelen. Foderberikningen utformades med hjälp av en timer av 

märket CMFR-66 som var kopplad till vinscharna som sänkte ner hönäten till elefanterna och gav dem tillgång till 

foder under morgonen mellan klockan 06.00 - 06.30. Fodret räckte sedan fram tills skötarna började jobba. Första 

natten med berikning fick alla tre elefanter fröhalm i hönäten. De efterföljande nätterna fick Saonoi och Bua fortsatt 

fröhalm i hönätet med hjälp av timern medan Saba fick hö i sitt nät. De kameror och IR-lampor som användes för att 

filma elefanterna i hägnen var: en Ikegami ICD-47E (Ikegami Electronics GMBH, Ikegami Strasse, DE-414 60 Neuss 
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1med en extra IR-lampa, Videor Technical MFL-I/LED 60 (MonCam AB, 141 05 Kungens Kurva), samt två LG 

Mercury/2 VR-DN3V10IRH (Svensk Säkerhetsvideo AB, Gruvgatan 35 B, 421 30 Västra Frölunda) med två extra 

IR-lampor, Eneo IR-LED 150-A-50 (MonCam AB, 141 05 Kungens Kurva). Beteendena som förekom studerades 

utifrån filmerna och ett etogram (Tabell 1) med ögonblicksregistrering var 2,5:e minut. Under hela studien användes 

fem timmar för att observera beteenden (klockslagen: 16.30–17.30, 22-23, 03-04, 06-07 och 07-08). Intervallet 2,5 

minuter, resulterade i 25 datapunkter per timme, utom timmen 07-08 som resulterade i 24 datapunkter. Totalt per natt 

erhölls således 124 datapunkter.  
 

Tabell 1. Etogram över studerade beteenden hos tre asiatiska elefanter på Kolmårdens djurpark 

Funktionell term Beskrivande term 

Stereotypt beteende Repetitiv rörelse, exempelvis vävning eller head bobbing, kan ske 

samtidigt som andra beteenden 

Födobeteende Manipulerar föda eller vatten med snabeln/munnen, exempelvis äter. 

Kan ske samtidigt som andra beteenden 

Socialt beteende Vidrör annan individ med någon kroppsdel 

Förflyttning Förflyttning som är minst en halv kroppslängd lång 

Står Står upp 

Ligger Ligger ner 

Övrigt Övriga beteenden, exempelvis sandbadning 

Ej synlig Ej synlig individ 

Ej användbar Data som ej kan användas för att skötarna tagit individen ur hägnet 

 

 
3.4 Statistik 

Beteendena räknades som frekvensen av varje beteende för varje timme per natt. För att beräkna skillnaden för varje 

individ innan och efter berikning användes t-test. För t-testet användes medelvärdesfrekvensen med varians av totala 

frekvensen för varje beteende för alla timmar alla nätter (före/efter berikning). Beräkningar skedde med Microsoft 

Excel 2007 Analysis ToolPak. 

 

4. Resultat 

 
4.1 Saba 
Saba uppvisade en frekvens av 0,3 i stereotypa beteenden under basdatanätterna och lade mest tid på dessa samt att 

ligga och födosöksbeteende (Figur 1, Tabell 2). Det stereotypa beteende som sågs var head bobbing, ibland i 

samband med att ett bakben lyftes. Med berikningen minskade de stereotypa beteendena signifikant och 

födosöksbeteendet ökade signifikant medan övriga beteenden var oförändrade. 
 



 
 

4 

 
Figur 1. Medelvärdesfrekvens med varians av tiden för varje utfört beteende före och efter berikning för Saba. 

**=P<0,01. 

 
Tabell 2. Saba T - och P-värden 
Beteende T-värde P-värde 

Stereotypt beteende 2,900 0,003 

Födosöksbeteende -3,103 0,002 

Social 65535 - 

Förflyttning 0,350 0,364 

Står 1,015 0,158 

Ligger 0,255 0,400 

Övrigt -1,046 0,151 

Ej synlig 0,012 0,495 

Ej användbar 1,146 0,131 

 

4.2 Saonoi 
Saonoi uppvisade inga stereotypa beteenden under studien och lade mest tid på födosökande beteende och därefter att 

ligga ner. En signifikant skillnad upptäcktes efter berikning i beteendet förflyttning (Figur 2, Tabell 3). 
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Figur 2. . Medelvärdesfrekvens med varians av tiden för varje utfört beteende före och efter berikning för Saonoi.  

* = P<0,05 

 

Tabell 3. T- och P- värden, Saonoi 

Beteende T-värde P-värde 

Stereotypt beteende 65535 - 

Födosöksbeteende -0,967 0,169 

Social 0,014 0,495 

Förflyttning -2,316 0,013 

Står 0,204 0,420 

Ligger 0,826 0,206 

Övrigt 0,626 0,268 

Ej synlig -0,441 0,331 

Ej användbar 1,429 0,083 

 

4.3 Bua 
Bua uppvisade mindre stereotypa beteenden än Saba under studien och spenderade mest tid till födosökande 

beteenden och därefter att ligga (Figur 3). Det stereotypa beteendet som observerades var head bobbing. Med 

berikning så ökade det födosökande beteendet signifikant till att uppta över 50 % av tiden medan de andra beteendena 

inte visade någon signifikant förändring (Figur 3, Tabell 4).  
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Figur 3. . Medelvärdesfrekvens med varians av tiden för varje utfört beteende före och efter berikning för Bua. 

* = P<0,05  

 

Tabell 4. T- och P- värden Bua 

Beteende T-värde P-värde 

Stereotypt beteende 0,011 0,496 

Födosöksbeteende -2,221 0,016 

Social 0,015 0,494 

Förflyttning -1,092 0,140 

Står 0,873 0,194 

Ligger 1,376 0,088 

Övrigt 0,953 0,173 

Ej synlig -0,195 0,423 

Ej användbar 1,429 0,083 

4.4 Skillnader i födosöksbeteende och stereotypa beteenden 

 Under natten var Saba och Saonoi vakna 75 % av tiden och Bua 76 % i snitt för de tio observerade nätterna. Under 

den vakna tiden lade alla tre individer ner mer än 40 % av tiden åt att leta och manipulera föda. Likaså ökade tiden 

som lades åt att söka föda till över 60 % under den vakna tiden för alla individer då berikning tillförts (Tabell 5).  Hur 

mycket av den vakna tiden som lades på stereotypa beteenden varierade mellan individerna. Från 0 % hos Saonoi till 

43 % hos Saba innan berikning. Efter berikningen syns en tydlig skillnad hos framför allt Saba som då minskade den 

spenderade vakna tiden åt stereotypa beteenden till 13 %. Även hos Bua syns en minskning i tiden spenderad åt 

stereotypa beteenden, även om denna inte var signifikant (Tabell 6). 

Tabell 5. Procent av observationer under vaken tid som 

 spenderades på födosöksbeteenden för varje individ 
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Tabell 6. Procent av observationerna under vaken tid som  

spenderades på stereotypa beteenden för varje individ. 

    Stereotypt beteende 

Individ   Före   Efter 

Saba 

 

43 % 

 

13 % 

Saonoi 

 

0 % 

 

0 % 

Bua   13 %   10 % 

 

5. Diskussion 

  
5.1 Individernas resultat av berikningen 
Av alla tre individer så var Saba den som visade mest stereotypa beteenden vilket var det som förväntades efter 

informationen som erhölls av skötarna. Hos Saba var det stereotypa beteendet som mest utbrett när skötarna hade gått 

för dagen och under timmarna innan de anlände igen till jobbet. De stereotypa beteendena utfördes oftast på samma 

ställen i hägnen. Med tillgång till foder (Figur 5) under morgontimmar så försvann de stereotypa beteendena i princip 

helt och Saba stod inte lika ofta på de platser i hägnet där stereotypierna brukade utföras. Bua uppvisade även hon 

stereotypier som väntat fast i en mindre utsträckning än Saba, medan det hos Saonoi inte observerades några 

stereotypier. Alla tre individer ökade sitt födosökande beteende efter berikning och använde sig av fodret under 

morgontimmarna. Resultatet visar att en ökad tillgång till foder gör att födosöksbeteendet ökar. 

      Första berikningsnatten fick Saba fröhalm som de andra två men då hon inte ville äta detta i någon större 

utsträckning byttes det till hö för resterande nätter med ett bättre resultat. Saba är en rätt kräsen individ gällande mat 

och det var därför nödvändigt med ett foder som hon var intresserad av. Hade studien fortsatt med fröhalm i nätet 

kunde andra resultat förväntas med en mindre ökning i det födosökande beteendet. Därmed hade även en inte lika stor 

minskning i de stereotypa beteendena antagligen observerats.  Buas stereotypa beteende däremot minskade inte 

signifikant, trots den ökade fodertillgången, istället tyder resultatet på att hon minskade tiden som hon låg ned. Enligt 

skötarna så är Bua en väldigt matfixerad elefant och hennes stereotypa beteenden antas uppkomma nästan som ett 

tiggbeteende i samband med utfodring. Det kan också tänkas förklara varför hennes stereotypier inte minskade, 

eftersom utfodringen endast bytte tidpunkt från senare på morgonen till tidigare. Saonoi som inte uppvisade några 

stereotypier reagerade på berikningen genom att öka sin förflyttning. Tiden liggandes tenderade även att minska 

tillsammans med en tendens till ökat födosökande beteende. Den minskade tiden liggandes kan vara en del av 

förklaringen till att förflyttningen ökade men även faktumet att Saonoi och Bua observerades fler nätter med 

berikning i betongdelen. I betongdelen var den generella tendensen för alla tre elefanter var att de låg ner mindre tid 

än i sandhägnet. Även detta kan ha bidragit till att Bua minskade sin tid liggande under berikningen. Denna hypotes 

styrks av att Saba inte förändrade sin tid liggande före och efter berikning, då hon gick samma antal nätter i 

respektive del under hela studien.  

 
5.2 Födosöksbeteende och stereotypa beteenden 

Studier har visat att stereotypier kan variera mellan individer och att det är vanligare hos vuxna individer än yngre, 

(Rees, 2009), vilket var tydligt hos de tre individerna på Kolmården där Saba som var äldst var den som var mest 

stereotyp. Sabas stereotypa beteende beror dock inte endast på att hon är äldst, utan går att härleda till att hon levt 

isolerad från andra elefanter under en stor del av sitt liv innan hon flyttade till Kolmården. Studier har visat att social 

isolering är en bidragande orsak till uppkomsten av stereotypa beteenden hos elefanter (Kurt och Garai, 2001). Buas 

stereotypa beteende kan anta framkallas av förväntning då det gick att se i samband med framförallt matning, detta 

beteende stödjs av Rees (2009) studie där de stereotypa beteendena i den studerade flocken ökade mot slutet av dagen 

när de skulle tas in i stallet för matning   

     I tidigare studier har det födosökande beteendet vart det dominerande hos elefanter även nattetid (Posta, 2011). 

Detta fanns det tendenser till hos de tre individerna på Kolmården innan berikning. Dock dominerade inte 

födosöksbeteendet tydligt utan låg på samma nivå som tiden liggande samt för Saba samma nivå som tiden för 
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stereotypa beteenden. Efter berikning observerades födosöksbeteendet sedan som det tydligt dominerande beteendet 

hos alla tre individer vilket tyder på en distribution av beteenden som mer liknar andra elefanter i djurparker från 

tidigare studier (Posta, 2011). En tidigare studie av Rees (2009) stödjer den egna genom att visa att stereotypa 

beteenden är negativt korrelerande med födosöksbeteenden, vilket tydligt gick att se i Sabas fall som klart minskade 

sitt stereotypa beteende när födosöksbeteendet ökade. Även andra studier med foder som berikning har visat att 

stereotypa beteenden har minskat hos både asiatiska och afrikanska elefanter (Thomas et al. 2001 och Stoinski et al. 

2000). Dessa tidigare studier tillsammans med den här presenterade studien ger ett starkt stöd till att anta att 

stereotypa beteenden går att minska genom ökad och styrd fodergiva, med ökat födosöksbeteende som följd. Studien 

av Stoinski et al. (2000) tydde även på att stereotypa beteenden på eftermiddagen minskade trots att berikningen 

tillfördes under förmiddagen. Denna tendens fanns hos Saba som började uppvisa mindre stereotypa beteenden under 

dagen (eg. skötarnas observationer) samt under de första timmarna efter att de gått för dagen. Dock visar studier att 

för att fungera under en längre tid så måste berikning hela tiden utvärderas och utvecklas (Gloyns, 2000).   

 

 

 

 

5.3 Tiden liggandes 
Under observationerna spenderade elefanterna cirka 25 % av obervationstimmarna åt att ligga vilket motsvarar en 

timme och fyrtio minuter varje natt. Tidigare studier med kontinuerliga observationer från kl. 15.00 till 08.00av 

asiatiska elefanter i djurparker visade att de sover fyra till sex och en halv timme per natt. Detta motsvarar att 24 % - 

38 % av tiden spenderades sovandes (Tobler, 1992), vilket i sin tur stämmer väl överens med resultaten i denna 

studie. Även studier på afrikanska elefanter visar på samma andel sömn som hos de asiatiska elefanterna och den 

egna studien (Brockett et al. 1999, Wilson et al. 2006). Det gick inte att dra slutsatser om när toppen för tiden 

liggandes, dock fanns det en tendens till att de använde samma timmar under observationen åt att ligga ner. För det 

mesta observerades Saonoi och Bua liggandes samtidigt. Andra studier har observerat att tiden liggandes under natten 

beror på om elefanter hålls inomhus eller utomhus nattetid, med en ökad tid liggandes när de hålls inomhus (Posta, 

2011). Då de tre elefantkorna i studien inte observerades utomhus går inte detta att jämföra, dock går det att se att alla 

tre individer spenderade cirka en tredjedel av natten liggandes och att samma tid baserat på tidigare studier inte skulle 

antas observeras om elefanterna skulle studeras utomhus. Jämfört med studier på vilda asiatiska elefanter som bara 

observerats sova i cirka två timmar per natt (McKey, 1973) går det att se att asiatiska elefanter i djurparker sover fler 

timmar per natt än sina artfränder ute i naturen.  

Figur 4. Saba med foderberikning  
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5.4 Fortsatta studier 

I fortsatta studier är det nödvändigt att eliminera eventuella faktorer som kan påverka resultatet och då framför allt 

underlaget, så att de går på samma sorts underlag alla studerade nätter. Vidare borde observationerna utökas till att 

omfatta hela natten för att få en hel bild av tidsbudgeten. Huruvida foderberikning och ökad berikning under endast 

ett par timmar av dygnet kan påverka hela dygnets beteende skulle även kunna ses som en fortsatt studie. För att 

utvärdera berikningsformen på Kolmårdens individer skulle även en ny liknande studie behöva göras för att se om 

berikningen fortfarande ger samma resultat eller om den måste utvecklas. Sommartid spenderar elefanterna större 

delen av dygnet i utomhusanläggningarna. Därför skulle deras beteenden även behöva studeras där för att få en klar 

bild huruvida beteenden eventuellt skiljer sig i inomhusanläggningarna och utomhus  

 

5.5 Slutsats 

En ökad tillgång till foder för asiatiska elefanter i djurparker ökar deras födosökande beteende. Som miljöberikning 

kan även en ökad foder tillgång minska stereotypa beteenden hos asiatiska elefanter i djurparker. Hur de stereotypa 

beteendena påverkas skiljer sig mellan individer. 

 

6. Tack 

Tack till Kolmårdens djurpark för möjligheten att utföra studien, handledare Mats Amundin för svar på frågor och 

bidragande av kunskap och elefantskötarna för all hjälp med kunskap om individerna och hjälp på plats.  
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