
Pensionerna är till för pensionärerna inte för skojarna. 
 

Frågan är varför vi överhuvudtaget ska ha privata pensionsfonder? Det bygger på en högerideologi 

om att marknaden alltid löser saker och ting bättre än staten. Hur kommer det sig då att de statliga 

fonderna går bättre än de privata? Dessutom går ju alla eventuella vinster i statliga pensionsfonderna 

inte till några nyrika pojkar och deras lyxbilar, utan tillbaka till det gemensamma. 

För vi får inte glömma bort vad det handlar om. Detta är människor som arbetat och slitit ett helt 

liv och som avsatt en del av sin lön till pension. Pensionen är det de ska leva av resten av livet. Det 

finns alltid liberaler som kommer tjata om ”fritt val”. Men varför ska valet att bli lurad överhuvudtaget 

finnas? Pensionen är ju till för pensionärerna. Inte för skojarna. Förtroendet för pensionssystemet 

äventyras när sparpengar går till fondfifflares lyxtillvaro. 

Allraskandalerna fortsätter. Allras fondbolag har fört över stora summor till ett dotterbolag i Dubai. 

88 miljoner av pensionsspararnas pengar har hamnat i ägarnas fickor som vinstutdelning. 

Men historien visar också på en känslighet i PPM-systemet som måste lösas. Allra är inte det enda 

företag som misstänkts för fiffel. Valfriheten i premiepensionen bör behållas, men man måste rensa 

upp i fonddjungeln. I dag finns 840 fonder. Det är för många. Det har föreslagits att antalet fonder 

bör minskas med minst en fjärdedel. 

Aftonbladet: höga avgifter och dålig avkastning har drabbat 130 000 pensionssparare i bolaget 
Allra. Samtidigt lever huvudägarna lyxliv med Ferraribilar, hus i 50 miljonersklassen- och en egen 
helikopter som kostade fem, sex miljoner. 
 
För Allras 130 000 pensionssparare har utvecklingen varit allt annat än bra. Avgifterna har varit – 
fyra gånger så höga  som i sjunde AP-fonden och avkastningen har varit dålig. Men huvudägarna i 
Allra, Alexander Ernstberger, 30 år, och David Persson Rothman, 36 år, har tjänat ganska mycket 
pengar på företaget som förvaltar pensionsspararnas pengar. 
 
David Persson Rothman taxerades så sent som 2015 för en inkomst på 5,9 miljoner kronor. Han äger 
en Ferrari F 12 Berlinetta av 2013 års modell, som nu ligger ute till försäljning för 2,3 miljoner kronor. 
Han har också en BMW x6 årsmodell 2015 värd 500 000 kronor.  Han äger också ett hus med 
strandtomt på Värmdö, med egen brygga och bastu. Huset köpte han i maj 2016 för 23 miljoner kr. 
Persson Rothman står också skriven på en exklusiv bostadsrätt på Grev Turegatan på Östermalm i 
Stockholm. 
 
Hans affärspartner, Allras VD Alexander Ernstberger, är snäppet värre – han köpte årets dyraste villa, 
med havsutsikt på Lidingö. Den 253 kvadratmeter stora villan med egen brygga kostade 50 miljoner 
kronor. Ernstberger står dessutom som ägare till en Porsche Panamera Turbo  som har ett nypris på 
1,5 miljoner kronor. Han äger dessutom via sitt eget bolag Whirlybird, en helikopter – en Eurocopter  
EC120B Colibri till ett pris av fem-sex miljoner plus sidokostnader på lika mycket till som 
införskaffades 2015. Det finns en post för ”maskiner och andra tekniska anläggningar” i företagets 
årsredovisning. 
 
Aftonbladet frågar Allras VD: kan du förstå att era kunder är oroliga för sina besparingar när du och 
din partner David Rothman köpt Lyxvillor för tiotals miljoner och kör omkring i lyxbilar för flera 
miljoner? 
 
Jan Guillou, 19 februari 2017:  Alexander och David har plundrat de svenska pensionärerna på 
hundratals miljoner”. De båda finansvalparna i 30-årsåldern i Allra har berikat sig på att plundra 
pensionärer. De är alltså ägarna till ett skandalomsusat bolag. Hur kan det komma sig att hundratals 
miljoner av svenska folkets pensionspengar kan hamna i klorna på figurer som dessa två? 



Tidigare hade vi den enkla ordningen att staten förvaltade medborgarnas pensionskapital. Då gick det 

bra. Men nu tvingades vi att bli aktiespekulanter och att privata aktörer skulle ta hand om våra 

pensionskapital. Allramännen härjade ett tag i Norge med ”Pensionsförvaltning” tills det visade sig att 

deras bolag Oak Capital roffade åt sig hälften av pengarna. Norska Finansinspektionen slog fast att det 

begåtts allvarliga och systematiska brott mot kraven på god affärssed. Varför hissades det inte 

varningsflagg efter att dessa båda herrar härjade i Norge. Nu började man om på ny kula i Sverige och 

här kunde de hålla på länge och väl innan bubblan sprack. Och då hade man bestulit pensionsspararna 

på åtskilliga hundra miljoner. Till en början skulle bara en liten del av pensionskapitalet avsättas till 

valfri spekulation. Nåja, en liten del, det handlar om hundratals miljoner. I Sverige är man ofta 

senfärdig när man skall ta tag i och åtgärda. 

 

Allras framgångssaga som förvaltare blev synnerligen framgångsrik i konsten att berika sig. Bland 

annat genom en 281 procent högre avgift än i statens AP-fonder. Vinsten senaste året blev 128 

miljoner till ägarna. Resultatet av deras ”förvaltning” var inte ens hälften av vad de statliga 

pensionsfonderna presterade. Genom usel förvaltning och extremt högt vinstuttag på pensionärernas 

bekostnad blev Allras ägare kvickt rika. Om dessa unga begåvningar hade stulit en procent av det 

värde de lurat pensionärerna på, alltså stulit gammaldags genom inbrott, hade det blivit fleråriga 

fängelsestraff. Men brott mot god affärssed är inte brott enligt gällande synsätt. Lagen ser mycket 

strängare på snatteri. 

  

I bolaget Allras styrelse sitter fint folk för att skapa sken av anständighet, som Ebba Lindsö med 

lång karriär inom svenskt näringsliv och av allting! ordförande i den statliga Sjätte AP-fonden. 

Thomas Bodström, före detta justitieminister, ännu värre, sitter vid Lindsös sida som garant för lag 

och ordning och anständighet. Också de kommer att förbli på fri fot. 

Inom det nuvarande politiska systemet är det som synes omöjligt att komma åt det omfattande 

pensionsbedrägeriet. Men medborgarna har ändå ett förödande vapen i sin hand: 

Att vända ryggen åt all privatiserad pensionsförvaltning. Då hamnar spekulationsdelen av pensionen i 

den statliga Sjunde AP-fonden, där vinsten är minst den dubbla mot vad den privatiserade marknaden 

kan erbjuda. Där lagen är maktlös kan medborgarna för en enda gångs skull skipa rättvisa. Med vinst 

dessutom. 

 

Allraägarnas lyxliv plockade ut 230 miljoner under sex år. De misstänks ha blåst svenska 

pensionssparare på miljoner, samtidigt levde de liv i lyx och överflöd. Männen bakom Allraskandalen 

tog under sex år ut över 230 miljoner, visar en ny granskning av Expressen. Våren 2016 chartrade 

huvudägarna ett privatjet 2016 för 30 000 kronor i timmen. 

 

14 februari 2020: Friande domar i Allrahärvan överklagas. Alexander och hans tre kollegers 

friande domar överklagas skriver Expressen. Åtalet gällde bland annat mutbrott, trolöshet mot 

huvudman, penninghäleri och bokföringsbrott. Domen var ett nederlag för Ekobrottsmyndigheten och 

även ett bakslag för Pensionsmyndigheten, som inledde hela processen genom att kasta ut Allra från 

pensionssystemet och anmäla de personer som nu friats av Tingsrätten. Pensionsmyndigheten 

överklagar den friande domen i Allra-målet.  

 

Fällande domar i pensionshärvan: Över 21 500 premiepensionssparare drabbades i härvan kring 

pensionsbolaget Falcon Funds med fonder i det svenska premiepensionssystemet. 1,2 miljarder stals 

från svenska pensionärer, omkring 700  miljoner kronor av spararnas pengar saknas fortfarande. De 

drabbade har inte kompenserats – deras pengar är fortfarande borta. Staten måste nu ge ett rakt svar på 

om de kan vänta sig ersättning eller inte. Svensken Max Servin pekas ut som en av hjärnorna bakom 

brottsupplägget, döms för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt givande av muta till 

fängelse i sex år och nio månader. Brotten anses vara grova bland annat på grund av att de inneburit 

synnerligen kännbar skada för Pensionsmyndigheten och pensionsspararna, säger hovrättsrådet i ett 

meddelande. En fondförvaltare döms för grov trolöshet mot huvudman och grovt tagande av muta. 

Domstolen anser att han även deltagit i det grova bedrägeri som innebar att de över 20 000 

pensionsspararna fick sina medel flyttade från en fond till en annan utan godkännande. Hans dom 



fastställs till fem år och sex månader. En närstående till fondförvaltaren döms också till fängelse för 

grovt penningtvättbrott. Det var alltså fyra som dömdes i pensionssvindeln även i hovrätten.  

 

Med tanke på de fällande domarna som fälldes i fallet med pensionsvindeln i Falcon Funds är det 

märkligt att det som ansågs vara en pensionssvindel av stora mått i Allra som blev helt friande domar. 

Är det en rättsröta vi har sett passera när rättsskipning inte har skett? 

 

Hur kan pensionsförvaltare vältra sig i den lyx som har skett och var har pengarna kommit från om 

inte från pensionsfonderna som de har förvaltat? 
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