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MÅNADENS KRÖNIKA

1000 tranor i papper
Ibland står en äldre man utanför spärrarna till min pendeltågsstation. Han håller
en vit trana vikt av papper och vaggar lätt till ljudet av John Lennons ”Imagine”
som strömmar ur högtalarna på stereon bakom honom på bänken. Mannen är
klädd i buddistmunkens brandgula dräkt och han verkar inte sälja någonting. De
handskrivna skyltarna runt omkring uppmuntrar till att leva i fred och
samförstånd. Kanske står han bara där för att påminna stressade pendlare om att
det finns de som fortfarande tror på lycka och att vilja sin nästa väl. En levande
välsignelse i en värld som blivit fullkomligt galen.
Det japanska ordet för konsten att vika papper är origami. Tranan kallas orizuru.
En gammal japansk sägen säger att den som viker 1000 papperstranor får en
önskan uppfylld. Tusen papperstranor på ett snöre kallas senbazuru. Min kollega
Yoshiko brukade vika små papperstranor av godispapper eller Post-It lappar när
hon var uttråkad. Det finns säkert kvar en eller två på kontoret sedan hon
lämnade oss.
Om alla anställda på Stockholms universitet vek en enda trana på en dag skulle
myndigheten ha producerat över 7000 tranor. Sjutusen tranor motsvarar sju
önskningar, en för varje dag i veckan. Sju uppfyllda önskningar, tanken svindlar.
Vad skulle universitetet önska, om vi fick välja? En doktorand önskar kanske att
disputationen ska gå som en dans, forskaren att anslagen ska komma i tid,
professorn att studenterna ska sitta tyst och lyssna på föreläsningen för en gång
skull. En pollenallergiker önskar säkert att våren ska gå över fort och studenterna
vill klara sista tentan innan sommaren.
En mamma i Ukraina önskar att hennes familj ska överleva kriget. En Covid-sjuk
önskar att hen skulle bli frisk. En klimataktivist önskar att världens politiker ska
vakna. En rysk soldat önskar att han var civil. En bilförare önskar att bensinen

vore billigare, en husägare att elen inte var så dyr. Ett hungrigt barn önskar att få
äta sig mätt. En fattig önskar att hon var rik.
Jag tror jag ska ringa Yoshiko och be henne lära mig hur man viker en
papperstrana. Tusen tranor kanske inte får en önskan att slå in. Men det skadar
inte att försöka. I forskningens sanna anda, en teori är bara en teori innan man
har testat den. När jag fått ihop min första senbazuru ska jag önska mig färre
måndagar. Handen på hjärtat, är inte det en rimlig begäran?
Sara Engman
Upphandlingsadministratör

AVTALSINFORMATION
Förlängning av ramavtal för Textmatchningssystem
Uppsala universitet tillsammans med Umeå universitet, Södertörns högskola,
Mittuniversitetet, KTH, Stockholms universitet och Mälardalens högskola
förlänger ramavtal för Textmatchningssystem med oförändrade villkor t.o.m.
2023-07-13.
Avtalsperiod
2019-07-14 - 2022-07-13
Förlängningsoptioner
Förlängning 1: 2022-07-14 -2023-07-13
Avtalet och information om leverantör hittar du i Avtalskatalogen

E-HANDEL
Alla med konto i Raindance har beställarbehörighet för
E-handel
Sen början av april så har alla användare i Raindance fått en beställarprofil och
ska kunna skapa en e-beställning. Det kan fortfarande finnas interna rutiner på
institutionen eller motsvarande som betyder att vissa typer av produkter bara ska
köpas av en begränsad grupp personer (tex IT beställare), så kolla gärna med
respektive chef om du känner dig osäker på vad du bör beställa.
Mer om E-handel vid Stockholms universitet

KOMMANDE UTBILDNINGAR & WORKSHOPS

19

Workshop Avtal vid direktupphandling
Tid: kl. 09:00 - 10:30
Plats: Online via Zoom

MAJ
Läs mer och anmäl dig här

Workshop Krav och utvärdering vid

31
MAJ

upphandling
Tid: kl. 13.00 - 15:30
Plats: Online via Zoom
Läs mer och anmäl dig här

Fler utbildningstillfällen

Information våra ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben
Avtalskatalogen

Vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen använd alltid Serviceportalen.
Serviceportalen

ENGLISH
CONTRACT INFORMATION
Extension of framework agreement for Text Matching
System
Uppsala University together with Umeå University, Södertörns University, Mid
Sweden University, KTH, Stockholm University and Mälardalen University extend
framework agreements for Text Matching System with unchanged conditions until
2023-07-13.
Contract period
2019-07-14 - 2022-07-13
Extension options
Extension 1: 2022-07-14 -2023-07-13
You will find the agreement and information about the supplier in the Agreement
Catalog

E-COMMERCE
Anyyone with an account in Raindance can now create
e-orders
From the beginning of April, all users in Raindance will be able to create an
e-order. There may still be internal routines at the department or equivalent which

mean that certain types of products should only be bought by a limited group of
people (eg IT customers), so please check with your manager or financial officer if
you feel unsure of what you should order yourself.
More about E-commerce at Stockholm University

To contact the Purchasing and Procurement Section, always use the Service Portal
Service Portal
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