Inköpsorden vi saknar
I den här krönikan följer Helena Brynolfsson upp läsarnas respons på inköpsord på
engelska och eventuella översättningar på svenska.
I en tidigare krönika ”Inköpsorden jag saknar” reflekterade jag över inköpsord jag saknar och jag
uppmanade då er som läser att höra av er med ord ni saknar och behöver i ert inköpsarbete. Här
kommer en redovisning av de önskemål och förslag som inkommit.
För det första så saknar ni läsare bra svenska motsvarigheter till engelskans ”commodity”, ”spend”,
”cost avoidance”, ”supply chain/supply chain management”, ”governance”, ”contract management”,
”contract coverage” och ”supplier relations”.
Då en övervägande majoritet av ni som svarat tycker att engelskans spend faktiskt fungerar och kan
användas på svenska så kvarstår mitt förslag från ”Inköpsord jag saknar” (se redovisning sist i denna
krönika).
Det blir betydligt knepigare med ”commodity”,”cost avoidance”, ” och ”governance”. Min erfarenhet
är att användningen av ”commodity” kan variera. Allt ifrån att vara en synonym till ”purchasing
category” till att beskriva en grupp av varor utan kvalitativ differentiering. ”Cost avoidance” översätts
ofta till kostnadsundvikande/kostnadsudvikelse. Jag har skrivit mina förslag nedan.
Commodity
Cost avoidance

Handelsvara
Kostnadsundvikelse, kostnadsförhindran,

Governance

kostnadsförebyggande
Styrning, ledning

Avseende övriga inköpsord som ni saknar så känns ”contract management”, ”contract coverage” och
”supplier relations” som hanterbara, medan “supply chain/supply chain management” betydligt
svårare. Jag har sett ”supply chain” översättas till materialflöde, varuflöde, leveransflöde och
flödesekonomi. Ingen av dessa känns klockrent bra, utan alla sådär. Mina förslag på övriga
översättningar är:
Contract management
Contract coverage
Supplier relations

Avtalsstyrning
Avtalstäckning, avtalstrohet
Leverantörsrelationer

Två av er läsare hade tagit upp ordet inköp och dess översättning från ”sourcing”, ”purchasing” och
”procurement”. En kommenterade att vi löser det för enkelt i svenskan med att översätta ”sourcing”,
”purchasing” och ”procurement” till inköp. Ordet är för omfattande och denne läsare önskar en
belysning av orden ”sourcing”, ”purchasing” och ”procurement”. Vilka nyanser har egentligen dessa?
Den andra läsaren har använt följande översättningar framgångsrikt i sitt arbete som inköpschef och
uppmanar alla oss andra till att använda samma tillämpning för att skapar en bra och nödvändig
tydlighet kring begreppen.
Procurement
Purchasing
(Strategic) Sourcing

Inköp
Operativt Inköp
Strategiskt Inköp

Jag håller med om att inköp som ord är för omfattande och att det gör att vår profession blir otydlig
(se gärna krönikan ”Strategiskt inköp” där jag reflekterar över en inflation i användning av ordet
strategiskt inköp). Därmed följer att jag även håller med läsare nummer två i att vi all vinner på att
hitta en gemensam tillämpning på olika översättningar av inköp. Problemet blir här att enas om en
standard, vilket kan bli utmanande.
Mitt förslag skiljer sig något från ovanstående i att jag tycker ”purchasing” handlar om att hantera
bolagets behov av lösningar på ett sådant sätt så företagets mål uppnås. ”Procurement” är för mig
upphandling och lutar mer än något annat ord åt offentlig upphandling, medan ”sourcing” handlar
om att hitta, utvärdera och kontraktera den bästa möjliga leverantören på global basis och att sedan
löpande hantera den relationen.
Slutligen är det en läsare som överlag inte gillar ordet ”category”, då det inte säger någonting om att
det är inköp det handlar om. Han/hon föreslår därmed följande översättning för en inköpare som är
ansvarig för till exempel Facility Management området:
Sourcing Manager Facility Management
Procurement Manager Facility Management

Inköpsansvarig Facility Management
Inköpsansvarig Facility Management

Hur väl skulle föreslagna ord kunna fungera för inköpare i Sverige
Majoriteten (80 %) tycker att orden spendanalys, leverantörsstyrning, avtalstrohet och
kategoristyrning skulle kunna fungerar bra. Medan det är precis tvärtom med
spendhantering/spendstyrning och leverantörspresentationsstyrning, där 80 % tycker det skulle
fungera så där. När det gäller vad läsarna tyckte om orden spendkoncentration och kategorichef så är
det spridda skurar (40 % bra, 40 % sådär och 20 % vet inte).
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Allra sämst tyckte läsarna om översättning ”styrning av extern spend/leverantörer”. Hela 80 % tyckte
att denna översättning inte fungerar alls. Däremot fick spendkontroll en relativt positivt respons, 60
% tyckte att ordet skulle kunna fungera bra.
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