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nemlig.com reagerer på kritik i Politiken 

 
Hos nemlig.com er vi overraskede over Politikens beskrivelse af arbejdsforholdene blandt nogle af de 
selvstændige vognmænd, vi har aftaler med. Vi tager afstand fra disse forhold, der er beskrevet i Politiken. Det 
er forhold som på ingen måde lever op til de værdier, som vores virksomhed er bygget op omkring. Heller ikke 
selv om kritikken vedrører forhold hos selvstændige vognmænd, som kører for nemlig.com. 

Derfor har vi besluttet straks at suspendere den del af afregningsmodellen, hvor de selvstændige vognmænd 
takseres for forhold, hvor de ikke lever op til samarbejdsaftalen. Samtidig vil vi straks igangsætte en intern 
undersøgelse med bistand fra nemlig.coms eksterne advokatfirma, der skal kortlægge kvaliteten og 
efterlevelsen af kontrakter og Code of Conduct-aftalen, vi har indgået med de selvstændige vognmænd. 

Derudover vil vi etablere en whistleblower-ordning, hvor alle i og omkring nemlig.com anonymt kan henvende 
sig, så eventuelle aftalebrud kan blive håndteret. Vi vil lade et eksternt advokatfirma håndtere denne 
whistleblower-ordning, så der ikke kan rejses tvivl om trygheden ved at henvende sig. 

nemlig.com har det seneste år oplevet en voldsom vækst i antallet af kunder, der ønsker at handle dagligvarer 
online. Vi har været og er stolte over, at vi med vores forretningskoncept har kunnet hjælpe så mange som 
muligt med at få leveret varer trygt hjem til deres bopæl, så man har undgået at komme ud blandt en masse 
mennesker, når der skulle købes ind.  Men vi må også erkende, at den voldsomme vækst i forretningen har haft 
en slagside, som Politiken nu har beskrevet. Det undskylder vi, og vi vil nu gøre, hvad vi kan for at sikre, at vi får 
rettet op på de forhold, der er blevet kritiseret. 
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