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FÖRORD 
 
Timeshare, det ordet har vi hört talas om. Det har varit några artiklar i tidningarna och 
reseföretagen varnar sina resenärer för att ta emot skraplotter från unga tjejer och killar på 
semesterorter i Spanien och Grekland. Men vad är timeshare egentligen och hur kommer det 
sig att människor blir lurade på pengar?  
 
Vår lärare Sven-Axel Bergstrand gav oss idén till att undersöka och skriva om denna 
företeelse. Ovanstående var vad vi visste från början, det skulle visa sig vara ett nästan 
outforskat ämne och det vi kom fram till var både fascinerande och skrämmande. Hur 
timeshare-säljarna går tillväga för att sälja en idé som i grunden inte är så dum, men där 
girighet och förslagenhet har fullständigt förstört marknaden. Ingen som hamnar i försäljarnas 
klor lämnas oberörd. De som lyckas ta sig ifrån ett säljmöte utan att ha undertecknat ett 
kontrakt är bara att gratulera. Trots att vi har läst in oss på ämnet och hört alla möjliga 
hårresande historier, är vi inte säkra på att vi skulle klara av att gå från ett säljmöte utan att ha 
undertecknat ett kontrakt på en timeshare eller en reseklubb. 
 
Karlstad i maj 2006 
 
 
 
 
 
Lena Bäcklund Elina Varna 
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ABSTRACT 
 
In Sweden there is a large group of people that suffer in silence because they have become 
victims of the biggest fraud in Europe. All their savings are gone only because of a simple 
lottery ticket. Their stories are similar. A couple goes on a vacation to Spain, Portugal or 
Greece. While they are enjoying the sun and the beech they are approached by a young man 
or a woman who “coincidentaly” comes from Sweden or Scandinavia and asks them to be part 
of a survey about vacationing habits. As a reward for their time they get a lottery ticket. Of 
course they win the lottery. They are sent to a hotel/club in a cab free of charge to pick up 
their prize which can be a new computer or a digital camera. That is when the psychological 
pressure begins and the lottery winner is slowly turned into the big looser. 
 
When they get to the hotel they are welcomed by a seller whose only goal is to get them to 
sign a contract. The contract contains a lot of information that is written in small print and is 
full of unreasonable clauses, integration-clauses that annul all the verbal promises from the 
seller and with clauses refering to laws of countries as Isle of Man, Geurnsey, Seychel 
Islands, Cayman Island or Gibraltar which has none or very poor legal protection of 
consumers. 
 
The goal with the thesis was to find out what unreasonable terms are the most common in 
timeshare-contracts and which laws can the consumers refer to when appraising the 
unreasonable terms. When the court of law judges the unreasonable terms in contracts they 
have to interpret the contract with consideration to customs in marketing practise, cogent 
consumer law, the general cogent principles of law, dispositive law and see if there is a 
balance between the interests of parties in contract. The terms of the timeshare-contract may 
not be unclear or misleading.  
 
We have used Swedish law as the ground for our studies. As a support for our investigation 
have we used The Rome Convention, Time Sharing directive 94/47/EG, Directive 
1999/44/EC and 1993/13/EECof the European Parliament and of the Council and the 
Directives of National Fairness Laws Aimed at Protecting Consumers in Relation to 
Commercial Practices.  
 
We focused on studying the unreasonable terms in the timesharing contracts. The contracts 
that we have investigated had all the term that acquits the seller’s single right to change the 
terms of the contract which is irrational. The company has also the right to cancel the 
membership for no reason. They refer to the constitution of the club, but the consumer has to 
become a member first to take part of the information in the constitution which is 
contradictory and unreasonable. 
 
 

 iii



 
SAMMANFATTNING 
 
Det finns en stor grupp människor i Sverige som lider i det tysta för att de har blivit utsatta för 
ett av Europas största bedrägerier. Deras sparkapital har gått upp i rök och deras ekonomi har 
raserats på grund av en enkel skraplott. Historien börjar med att paret, för det är ett par, åker 
på semester till Spanien, Portugal eller Grekland. När de går på stranden kommer det fram en 
ung människa som pratar svenska eller skandinaviska och frågar om de vill vara med i en 
enkät om semestervanor. Solen skiner och vattnet är så där härligt blått, livet leker och det är 
klart att de vill svara på några korta frågor. Som tack får de en skarplott. Den trevliga tjejen 
eller killen som de fick lotten av gratulerar till vinsten och skickar iväg dem med en gratis taxi 
till en hotellanläggning för att hämta datorn eller vad det nu var de vann. Nu börjar en 
hårdmangling för att få ”vinnaren” att bli den stora förloraren.  
 
Framme vid hotellanläggningen blir de mottagna av en säljare som har till uppgift att få dem 
att skriva på ett avtal. Ett avtal som innehåller en mängd information, skrivet med små 
bokstäver, med klausuler som är oskäliga, integrationsklausuler som häver alla muntliga 
löften som konsumenten tidigare har fått av säljaren och med lagvalsklausuler som pekar ut 
länder som Isle of Man, Guernsey, Seychellerna, Cayman Island eller Gibraltar som med all 
säkerhet saknar eller har mycket dåliga konsumentskyddslagar.  
 
Tanken med uppsatsen är att se vilka oskäliga avtalsvillkor som förkommer i timeshare-
avtalen och vilka lagar som konsumenten kan åberopa vid oskälighetsbedömningen. När 
domstolen gör en oskälighetsbedömning måste de kunna tolka avtalet, hänsyn måste tas till 
god marknadsföringssed, tvingande konsumentlagstiftning, allmänna tvingande rättsprinciper, 
dispositiv lag och om obalans mellan parterna uppkommer i ett avtalsvillkor. Avtalsvillkoren 
får inte heller vara otydliga eller vilseledande.  
 
De lagar som vi har undersökt om de kan tillämpas på denna marknad är Lagen om tidsdelat 
boende, AVLK, AvtL, KKL, KtjL och KkrL. Som stöd finns även Romkonventionen, 
timesharedirektivet1, konsumentköpsdirektivet2 och direktiven om oskäliga avtalsvillkor i 
konsumentförhållande3. 
 
Vi misstänkte att vi skulle hitta en del oskäliga avtalsvillkor i timeshare-avtalen. Av de 
avtalen som vi granskade hade alla en paragraf som gällde företagets ensidiga rätt till 
villkorsändring av avtalet vilket anses som oskäligt. Företaget hade också rätt att säga upp 
medlemskapet efter eget tycke och smak. De hänvisar också till klubbkonstitutionen vilket är 
klubbens stadgar. I den ena paragrafen står att konsumenten har tagit del av konstitutionen 
medan det i nästa paragraf står att konsumenten först måste bli medlem för att få del av 
konstitutionen.  
 
 

                                                 
1Rådets direktiv 1994/47/EG nyttjanderätt till fast egendom på tidsdelningsbasis  
2 Rådets direktiv 1999/44/EG om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade 
garantier 
3Rådets direktiv 1993/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal 
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1 INLEDNING 
 
Denna uppsats är en deskriptiv studie om oskäliga avtalsvillkor när det gäller timeshare-avtal 
och lagrum som är kopplade till timeshare. Vi har studerat företeelsen timeshare och vilka 
problem som köpare av timeshare-andelar har. För att tydliggöra problemen har vi valt att 
berätta om några typiska fall.  Enligt vår uppfattning finns det ingen tidigare informativ 
undersökning inom området. Vi har valt att använda det engelska ordet timeshare istället för 
den svenska översättningen tidsdelat boende.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Timeshare har sin upprinnelse i Schweiz 1967, men verksamheten satte igång på riktigt i 
början av 70-talet i USA. Produkten återvände till Europa och etablerade sig bland Europas 
populäraste resmål, t.ex. Spanien, Kanarieöarna, Portugal och Italien. Idag är timeshare 
tillgänglig i nästan alla länder över hela världen. I USA expanderar marknaden för timeshare 
fortfarande samtidigt som den har avtagit i Europa under senaste åren. Den negativa trenden 
har blivit förknippad med introduktionen av det nya EG direktivet 94/47/EG angående 
tidsdelat boende4. 
 
Affärsidén med timeshare är klar och tydlig. Timeshare är en nyttjanderätt till en fast 
egendom under en bestämd tidsperiod i en bestämd semesteranläggning. De konsumenter som 
tidigt köpte sina andelar har varit nöjda med sina fasta semesteranläggningar, men 
bedrägerierna på marknaden har förstört rykten för timeshare. Många konsumenter har blivit 
offer för oseriösa aktörer. Tolkningen av lagstiftningen och olika avtalsformer varierade från 
land till land. Konsumenten har vanligtvis inte tillräcklig kunskap för att avgöra om avtalet är 
legitimt eller inte. Detta har blivit ett problem på marknaden och det har inte funnits någon 
lagstiftning som har tillvaratagit konsumenternas intressen. 
 
Vi ser det som vår uppgift att forska inom området och skapa en så tydlig och objektiv bild 
som möjligt om problematiken med timeshare. Det är svårt att vara objektiv när övervägande 
delen av historierna handlar om lurade konsumenter. Berättelser om positiva erfarenheter är 
få. 
 
 

1.2 Problem 
 
Det finns ett antal konsumenter som har kommit hem från sin semesterresa i Spanien, 
Portugal och Grekland med ett timeshare-avtal i bagaget. Duktiga säljare har lyckats 
manipulera dem att köpa en i princip värdelös bunt papper för dyra pengar. Drömmen att 
kunna åka på semester till varmare breddgrader för en billig penning varje år visar sig vara en 
utopi, som kommer att kosta konsumenten mycket ”blod, svett och tårar”. Vilka människor är 
det som går på detta lurendrejeri? Svaret är alla kategorier. Från arbetslösa till arbetare, 
tjänstemän, advokater (de borde veta bättre), läkare och professorer. Unga, medelålders och 

                                                 
4 TCA, ”Timeshare in Europe-2005”, December 2005 
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pensionärer, alla blir bländade av detta bedrägeri och alla skäms över att ha blivit 
grundlurade. Tyvärr så bidrar skammen till att det blir svårare att stoppa bedrägeriet. 
Konsumenten vill inte att släkt, vänner och grannar skall veta att de har blivit lurade och 
köparen vet inte vart de skall vända sig för att få hjälp.  
 
I timeshare-säljarnas manual, The Pitch5, står det hur säljarna skall göra för att lyckas. Allt 
från hur säljrummet skall vara möblerat, hur kunderna skall sitta gentemot säljaren, när det är 
dags att hämta förfriskningar, vad som skall sägas och när, alltid se till att kunderna ger 
bekräftelse till det säljaren har sagt på ett visst sätt, listan kan göras lång. Grunden till 
säljmanualen kommer från en norsk uppsats från 1946 som, fritt översatt, heter ”Hur man 
manipulerar människor”. 
 

1.2.1 Incitament för uppsatsen 
För att tydliggöra problemet har vi valt ut några fall som vi här kommer att redogöra för. Det 
första fallet finns här och det andra ligger som bilaga 8 i slutet av denna uppsats.  
 
Paret A köper en timeshare-vecka på Kanarieöarna. Morgonen efter börjar de förstå vad 
avtalet innebär och att de inte har råd att fullfölja kontraktet. De har dessutom skrivit på ett 
avtal med ett kreditbolag. Båda vet att säljaren nämnde något om ångerrätt. Därför beger de 
sig till anläggningen och försöker hitta den person som skall ta emot deras uppsägning av 
avtalet. Sekreteraren på kontoret säger att personen i fråga inte är där just nu, men kommer på 
eftermiddagen. De berättar för sekreteraren att de vill annullera sitt kontrakt och att de måste 
få tag på personen innan de reser hem tre dagar senare. Naturligtvis får paret aldrig tag på rätt 
person och tvingas återvända till Sverige.  
 
Hemma igen börjar de ringa till anläggningen och skickar till slut en uppsägning i 
rekommenderat brev samt försöker faxa en kopia av uppsägningen. Tyvärr är faxen trasig och 
deras ångertid är snart slut. Paret förstår nu att slaget är förlorat. De sitter fast i ett 
avbetalningskontrakt med ett finansbolag, de skall betala årliga underhållsavgifter till en 
anläggning på Kanarieöarna och kontraktet gäller ”för evigt” om de inte lyckas sälja sin andel. 
Säljaren hade ju sagt att detta var en investering och att det inte skulle vara några problem 
med att sälja.  
 
Bland pappren finns namnet på en mäklarfirma i Spanien som åtar sig försäljningsuppdrag. 
Paret kontaktar mäklarfirman och de begär en förskottsbetalning på ett antal Euro. Paret 
skickar betalningen och hoppas på att de snart skall ha kommit ur kontraktet och skall kunna 
lösa sin skuld. Månaderna går och de hör ingenting från mäklarfirman. Till slut får de ett brev 
som säger att mäklaren har hittat en köpare men att de måste betala ytterligare en summa 
pengar i stämpelskatt och registreringsavgifter. Summan betalas och sedan går det inte att få 
tag på mäklaren. 
  

1.2.2 Problemfrågeställning 
• Vilka oskäliga avtalsvillkor finns det i ett timeshare-avtal? 
• Vilken möjlighet har köparen att bryta avtalet på grund av oskäliga avtalsvillkor? 

                                                 
5 Vi har lyckats komma över en kopia och den finns som bilaga 1 till denna uppsats 
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1.3 Syfte 
 
Avsikten med uppsatsen är att sammanställa tillgänglig information om timeshare och lagrum 
som används vid oskälighetsbedömning av avtalsvillkor. Vi kommer även att beröra 
lagstiftningen om bedrägerier eftersom detta är starkt kopplat till timeshare. Vi skall främst 
avgränsa oss till svensk lagstiftning, men vi skall också röra vid det europeiska perspektivet. 
Syftet är att se hur olika avtal är utformade och försöka hitta förslag på hur lagstiftarna skall 
skydda konsumentens intressen 
 
 

1.4 Avgränsning 
 

1.4.1 Primär avgränsning – avgränsning till 
Vi har valt att göra den primära avgränsningen till timeshare. Det finns liknande produkter på 
marknaden som vi nämner endast översiktligt i uppsatsen. Problematiken är liknande men för 
att få ett kvalitativt resultat har vi inriktat oss på timeshare, tidsdelat boende. 
 

1.4.2 Sekundär avgränsning – avgränsning från 
Den sekundära avgränsningen av uppsatsen har varit komplicerad att göra. Problematikens 
område är brett och det finns nästan inga andra studier gjorda tidigare. Vi har valt att inrikta 
oss på de ensidigt upprättade standardavtalen och bedrägerierna inom timeshare.  
 

1.4.3 Perspektiv 
Vi kommer att utgå från konsumentperspektivet eftersom vår uppsats handlar om oskäliga 
avtalsvillkor i timeshare-avtal. 
 
 

1.5 Målgrupp 
 
Målgruppen är främst rådgivande myndigheter och organisationer. Men med tanke på att 
uppsatsen har en deskriptiv karaktär är målsättningen att även studenter som läser 
rättsvetenskap och konsumenter som har råkat illa ut skall få nytta av vår uppsats.  
 
 

1.6 Vetenskaplig diskussion och metod 
 
Traditionellt sätt omfattar juridiken analys och bearbetning av lagregler, domstolsavgöranden 
och annat material som i olika hänseenden lämnar upplysning om rättsreglernas innehåll och 
användning. Systematiseringen och tolkningen av dessa befintliga rättskällor kallas för 
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rättsdogmatik6. Typiskt kännetecknande för den rättsdogmatiska metoden är att den består av 
två delar, dvs. de lege lata, som fastställer vilka rättsliga regler som existerar och de lege 
ferenda, som fastställer vilka regler som bör skapas av lagstiftare, samt hur de skall förstås 
och tillämpas7.  
 
Rättsreglernas funktion kan vara svår att förstå. Därmed söker rättsdogmatiken kunskap om 
den verklighet i vilken regler fungerar. Rättsdogmatikens resultat är ofta av stor värde för 
juridikens praktiker. Detta beror på att deras undersökningar går utöver vad som i princip vore 
önskvärt även i den praktiska juridiken för att uppnå bästa förståelse och resultat. 
Rättsdogmatiken koncentrerar sina resurser på att finna den bästa övergripande lösningen för 
alla fall av en viss art genom att utnyttja rättskällorna och ta hjälp av kunskaper från andra 
vetenskapsområden8. 
 
Vi har koncentrerat vår undersökning på de viktigaste timeshare-aspekterna för att försöka 
hitta övergripande lösningar för timeshare problematiken. Vi har utnyttjat rättskällor och 
utvärderat timeshare som helhet för att bättre förstå anledningar till varför problemet uppstår. 
Dessa kännetecken är specifika för den rättsdogmatiska metoden vilken vi har använt oss av. 
 
Undersökningsområdet för tidsdelat boende är brett. I början av uppsatsen har vi valt att 
beskriva problemområdet genom att använda deskriptiv metod. Behandlingen av rättsreglerna 
kan vara antingen teoretisk, beskrivande, undersökande eller praktisk9. Avtal och 
standardavtal i kopplingen med timeshare har varit kärnan i vår utredning. För att kunna tolka 
innebörden av alla avtalsformer krävs det en god inblick i hur lagstiftningen fungerar och 
kännedom om avtalsstruktur. En del av uppsatsen utgörs därför av en redogörelse av de lege 
lata och avtalsrätt.  
 
Vi började uppsatsarbetet med en grundlig genomgång av den tillgängliga litteraturen som 
finns om timeshare. Redan i början upptäckte vi att det finns nästan inte finns några 
vetenskapliga skrifter inom området. Det enda vi fann var Marie Larssons doktorsavhandling 
- Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU. Vi har även inspirerats av Charlotte 
Anderssons uppsats Time-sharing i Spanien. Som grund till denna uppsats har vi tagit vår B-
uppsats från tidigare marknadsrättslig kurs.  
 
Bakgrundsmaterial i uppsatsen är hämtat från kurslitteraturen, internationella rapporter, 
internet samt kontakt med flera organisationer. Vi har gjort en genomgång av tillämpliga 
lagrum inklusive förarbeten. EG direktivet om timeshare från 1994 har varit vägledande för 
att se det europeiska perspektivet. Vi har även tittat på direktiven som ligger till grund för 
nuvarande konsumentskyddslagstiftning. 
 
För att göra uppsatsen så översiktlig som möjligt har vi valt ut några fall som belyser den 
problematik som finns vid köp av timeshare. Detta är också ett sätt att tydliggöra för läsaren 
hur en försäljning går till och hur avtalsvillkoren påverkar resultatet av avtalet för 
konsumenten. 
 

                                                 
6 Strömholm, S., ”Allmän rättslära”, 1988 
7 Lehrberg, B., ”Praktisk juridisk metod”, 2001 
8 Lehrberg, B., ”Praktisk juridisk metod”, 2001 
9 Strömholm, S., ”Allmän Rättslära”, 1988 
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1.7 Disposition 
 
Kapitel 1 
I det inledande kapitlet beskriver vi val av ämne och problembakgrund. Vi presenterar även 
syfte, frågeställningar, avgränsningar och metod. 
 
Kapitel 2 
Här reder vi ut begreppen timeshare, reseklubb, semesterklubb och andrahandsmarknaden.  
 
Kapitel 3 
Detta kapitel handlar om hur företagsstrukturen ser ut bakom ett timeshare-avtal. 
 
Kapitel 4 
Vilka organisationer finns i Sverige och i övriga Europa? Detta kapitel är främst avsett för 
konsumenter och studenter. 
 
Kapitel 5 
De lagar som vi anser vara relevanta i timeshare-fallet presenteras under Rättskällor. 
 
Kapitel 6 
Här introducerar vi standardavtal, vilka typer som finns och vilka funktioner de har. Vi 
beskriver även vilka klausuler som kan förekomma i ett standardavtal. 
 
Kapitel 7 
I kapitlet Tolkning gör vi en grundläggande genomgång av avtalstolkning och 
standardavtalstolkning.  
 
Kapitel 8 
Vilka regler och krav som skall tillämpas på ett timeshare-avtal tar vi upp i kapitlet 
Timeshare-avtal och äganderätten. 
 
Kapitel 9 
Bedrägerier i timeshare-branschen är tyvärr vanligt förekommande. Här kommer en lista på 
de vanligaste lurendrejerierna enligt en brittisk organisation 10. De finns även en uppskattning 
på hur mycket pengar som bedragarna får in varje år. 
 
Kapitel 10 
Vilka avtalsvillkor räknas som oskäliga enligt svensk och europeisk lagstiftning? Denna fråga 
besvarar vi i detta kapitel. 
 
Kapitel 11 
Ett sammandrag av oskälighetsbedömningen av avtalsvillkoren i några köpeavtal finns i 
kapitlet Analys samt en fullständig analys i bilagorna 3 och 5. 
 
Kapitel 12 
I vår slutsats besvaras vårt syfte och våra frågeställningar. Där återfinns även våra egna 
reflektioner samt förslag på fortsatt forskning. 
 

                                                 
10 Om TCA se vidare på s 15 
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2 DEFINITION AV BEGREPPET TIMESHARE 
 
Många har hört ordet timeshare, men få vet egentligen vad det betyder. Här skall vi reda ut 
begreppet och även gå in på några av de närbesläktade produkterna som finns på marknaden. 
Det finns en andrahandsmarknad på timeshare-andelar, men den är mycket svag. Säljaren 
kan ha gett intryck till timeshare-köparna, att de har gjort en investering och att de skall tjäna 
pengar på sin timeshare när de säljer den på andrahandsmarknaden. Konsumenterna 
upptäcker ganska snart att de inte kan sälja sin andel och definitivt inte till det pris som de 
har tänkt sig. Varför är det så? 
 
 
 

2.1 Vad är timeshare? 
 
Timeshare, eller på svenska tidsdelat boende, är en nyttjanderätt till en fast egendom under en 
bestämd tidsperiod i en bestämd semesteranläggning. Förvärvet av nyttjanderätten kan gälla 
en eller flera veckor och avtalet skall vara på minst 3 år. I en del länder t ex Spanien finns en 
maximal tidsgräns för nyttjanderätten på 50 år.  
 
Första året betalas den största delen av kommande års användning. Faktorer som påverkar 
priset på timeshare är standard, läge, årstid och tidsperiod. Kostnader som tillkommer är 
avgifter för underhåll, skatter, administration, service och fritidsaktiviteter. I en del avtal ingår 
även möjligheten att mot en avgift byta sin vecka på t.ex. spanska fastlandet mot en vecka på 
Kanarieöarna. 
 
Vid köp av en timeshare-lägenhet inom EU och avtalet är på en tid om minst 3 år finns det 
konsumentskyddande lagstiftning som bland annat reglerar ångerrätten. 
 
Timesharing har olika rättslig karaktär inom EU. I Spanien finns två lagliga former. Den 
begränsade sakrätten enligt DAT11 och en hyresvariant. I Frankrike är det en bolagsform och i 
Grekland ett hyresavtal. Medlemsländerna får alltså själva definiera vad timeshare är. EU 
direktivet 94/47/EG omfattar bara vissa delar av avtalet, bland annat hur informationen skall 
tillhandahållas, samt hävning och frånträdande. 
 
 

2.2 Vad är semesterklubb och reseklubb? 
 
Det finns en uppsjö av timeshare-liknande avtal som är på kortare tid än 3 år och där 
nyttjanderätten är mindre än 7 dagar på ett år, s.k. semesterklubbar eller reseklubbar. Ett sätt 
att ”komma undan” skyddsfånget i EU-direktivet för tidsdelat boende. Bland annat har 
konsumenten inte lagstadgad ångerrätt på 10 dagar. Numera har dock medlemmarna i 
branschorganisationen OTE12 frivilligt infört en ångerperiod på 15 dagar. Om timeshare-
                                                 
11  Ley 42/1998, sobre Derechos de Aprovechamiento por Turno de bienes de uso turistico y normas Tributarias 
(DAT). Den spanska lagen om tidsdelat boende. 
12 Organisation for Timeshare in Europe 
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köparen inte fått någon ångermöjlighet i avtalet bör konsumenten numera kunna hävda att det 
är god sed på marknaden att ha ångerrätt. 
 
Som medlem i en semesterklubb har köparen rätt att hyra lägenheter och villor till reducerade 
priser. Köparen har dock inte någon garanterad rätt att använda en lägenhet under en 
preciserad period som vid ”vanlig” timeshare. Konsumenten kan till viss del själv bestämma 
när den vill utnyttja sin period. 
 
Numera har semesterklubbar blivit marknadens nya problembarn. Implementeringen av 
direktivet 94/47/EG har krånglat till det för oseriösa timeshare-säljare. För närvarande har 
semester- och reseklubbar ingen gemensam lagstiftning vilket har orsakat att fler och fler 
semesterklubbsförsäljare dyker upp på marknaden.  
 
 

2.3 Byte av Timeshare-vecka 
 
Genom att lämna ifrån sig sin andel ett år kan konsumenten få byta till sig en vecka på någon 
av de andra anläggningarna som bytesorganisationen har samarbete med. Denna bytesrätt kan 
vara en förutsättning för att konsumenten skall skriva under ett avtal. När konsumenten vill 
utnyttja sin bytesrätt fungerar den inte alltid. Problemen kan av bytesorganisationen förklaras 
bort med att de varit tillfälliga. Byteshandeln sker via ett ”point-system”. Konsumenten får 
fler points ju bättre läge och efterfrågad vecka den har. På grund av detta köper många 
konsumenter en exklusiv vecka till dyra pengar för att senare upptäcka att just den 
anläggningen inte är intressant på bytesmarknaden. Vi kommer att titta närmare på vilka 
bytesorganisationer som finns längre fram i arbetet13. 
 
 

2.4 Sälja på andrahandsmarknaden 
 
Det finns tre sätt att avyttra sin timeshare-andel: 

• Sälja den själv 
• Anlita en seriös mäklare  
• Lämna tillbaka sin andel till anläggningen 

 
 

2.4.1 Sälja den själv 
Andrahandsmarknaden på timeshare är mycket dålig. Även seriösa mäklare har svårt att 
lyckas med en försäljning. Ett realistiskt försäljningspris är inte högre än 40-50 % av 
ursprungspriset. Det finns uppgift på att endast två av tio lägenheter blir sålda14. När 
konsumenten har uttryckt att den vill sälja sin andel brukar tyvärr oseriösa företag snabbt få 
reda på det. De tar då kontakt med konsumenten och ”erbjuder” sig att sälja dennes andel till 
ett mycket fördelaktigt pris, oftast en bra bit över inköpspriset. Ibland till och med namnges 
en köpare. För en konsument som kanske har ångrat sitt köp och under en längre tid försökt 
att bli av med sin andel låter ju detta lockande. Erbjudandet brukar betyda att konsumenten 
                                                 
13 A a s 29 och 31 
14 Se Konsument Europas artikelsamling 
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betalar mellan 5 till 15 000 kr för att få till stånd försäljningen. Företaget påstår att enligt 
spansk lag krävs en förskottsbetalning. När väl betalningen är gjord är det svårt eller helt 
omöjligt att komma i kontakt med företaget och någon försäljning har inte skett. 
 
 

2.4.2 Anlita en mäklare 
Det finns en hel del oseriösa aktörer inom timeshare-branschen. Risken för att råka ut för ett 
oseriöst företag är relativt stor. Ett råd är att anlita ett mäklarföretag som är medlem i 
branschorganisationen TCA eller OTE. Att anlita en mäklare inom någon av dessa 
organisationer innebär ingen garanti för att andelen verkligen blir såld. Riskerna att bli lurad 
bedöms dock vara mindre jämfört med helt fristående mäklare. Adresser och mer information 
om organisationerna finns på TCA:s och OTE:s hemsidor på internet.  
 
Några råd är att alltid begära skriftlig information om mäklaren tar betalt i förskott för att 
marknadsföra andelen, fråga om det tillkommer några andra kostnader vid försäljningen 
exempelvis stämpelskatter och avgifter till notarius publicus, samt hur betalningen kommer 
att ske och mot vilka dokument. Det är alltid säljaren som bestämmer priset för andelen. Det 
bästa är att samråda med mäklaren om vilket pris som kan vara realistiskt.  
 

2.5 Köpa på andrahandsmarknaden 
 
Vid köp av en timeshare på andrahandsmarknaden skall köparen vara medveten om att han 
inte är skyddad av lagen för tidsdelat boende på samma sätt som en förstagångs köpare är. Om 
köpare vänder sig till en seriös mäklare som är medlem av OTE har han ett visst skydd.  
 
OTE:s medlemmar har enligt sina regler: 

• en ångerrätt på 10 dagar 
• de skall förse köparen med all information som finns om objektet 
• de skall uppträda hederligt och lagligt 
• de får inte ta ut någon ”förhandsavgift” under falska förespeglingar om att de har en 

kund som är intresserad av kundens timeshare. 
• De skall kunna redovisa för säljaren alla avgifter som måste betalas för att kontrakten 

skall kunna skrivas. Det handlar om skatter, avgift för registrering och avgift till 
notarius publicus eller advokat.15 

 
 

2.5.1 Vad gäller vid köp av en timeshare från en privatperson?  
Om en tvist angående en vara eller en tjänst av ett visst värde skulle uppstå och det handlar 
om att avgöra parternas skyldigheter och ansvar kan det dock vara bra att känna till vilket 
lands lagstiftning som skall tillämpas. Är både köparen och säljaren svenskar och 
privatpersoner är det Köplagen (1990:931) som gäller. Något parterna bör tänka på är att 
ångerrätt saknas och att köpare och säljare bör komma överens hur och när köpet skall 
betalas.   
 

                                                 
15 Från OTE:s “Code of Ethics” 
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Vad gäller om den ena parten är svensk och den andra är utländsk? Föreskrivs inget annat 
omfattas avtalet av de regler som gäller i det land som parterna, uttalat eller outtalat, valde då 
avtalet slöts, t.ex. de regler som gäller i det land där parterna befann sig vid försäljnings-
tillfället. Har parterna inte uttryckligen valt vilken lagstiftning som skall tillämpas, och det 
inte framgår av bestämmelserna i avtalet eller omständigheterna i övrigt måste en utredning 
visa till vilket land avtalet har närmast koppling. Detta kan ibland vara svårt. 
 
 

2.6 Lämna tillbaka andelen till anläggningen 
 
Om det visar sig omöjligt att få andelen såld, kan en sista utväg vara att be hotellet eller 
semesteranläggningen att ta tillbaka andelen. Anläggningen är inte förpliktigad att gå med 
på detta, men vissa anläggningar kan vara intresserade. De pengarna som konsumenten har 
betalat för andelen är i de flesta fall förlorade. Om andelen inte längre kan/vill utnyttjas och 
försäljning inte har lyckats, behöver timeshare-ägaren i alla fall inte betala årsavgiften i 
fortsättningen.  
 
Om konsumenten vill lämna tillbaka sin andel, skall denne skriva till anläggningen och 
framföra sitt önskemål. Har flera konsumenter undertecknat timeshare-avtalet måste alla 
skriva under uppsägningen. Går anläggningen med på att återta andelen skall timeshare-
ägaren be om en skriftlig bekräftelse.  
 
 

2.7 Sammanfattning 
 
I detta kapitel har vi försökt att introducera läsaren till de olika produkterna på marknaden och 
hur andrahandsmarknaden ser ut. Även om vi har valt att koncentrera oss på timeshare, är 
nödvändigt att veta att det finns flera liknande produkter. Skillnaden mellan timeshare och 
semesterklubbar är avtalstiden. Avtalstiden kan bli avgörande vid oskälighetsbedömningen, 
vilket vi skall ta upp senare i kapitel 1116. Andrahandsmarknaden bidrar med en stor del av 
problemen som är relaterad till timeshare. Om konsumenterna visste hur den faktiska 
situationen med andrahandsmarknad ser ut, skulle kanske försäljningen av andelar och lurade 
konsumenter minska. 
 
 
 
 

                                                 
16 A a s 38 
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3 FÖRETAGSSTRUKTUR 
 
Något som många timeshare-köpare inte har förstått är vem de köper sin andel av. Efter en 
pressande säljsituation som oftast har pågått i flera timmar är det lätt att bli snurrig. Vi 
försöker här reda ut begreppen. Denna beskrivning är starkt förenklad. Det finns en ägare av 
anläggningen som i sin tur har anlitat ett företag för försäljningen av timeshare-andelarna. 
Anläggningen förvaltas av ett tredje bolag och finansieringen sköts av ett fjärde. Många 
semesteranläggningar är dessutom anslutna till ett bytessystem som ett femte bolag tar hand 
om.  
 
 

3.1 Företagsstrukturen bakom ett timeshare-avtal 

Ägare  

Säljbolag 

Administration/ 
förvaltning 

Säljare - personer som sköter själva 
försäljningsprocessen och 

underskrivandet

”Inkastare”- människor som raggar upp turister 
och får dem att komma till säljanläggningen 

Turister - lurade konsumenter 

 
I bilden har vi försökt visa så tydligt som möjligt hur alla parter interagerar med varandra. 
Turister som är längst ner i vår pyramid är de tydliga förlorarna.  
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Först träffar de inkastarna. Trevliga killar och tjejer på stranden. Inkastarna får betalat dire
handen från säljbolaget. Deras enda uppgift är att få turister till fö

kt i 
rsäljningsanläggningen. 

ivit 
å ett anställningsavtal om att lönen är provisionsbaserad. Någon provision betalas aldrig ut, 

 m 
el av den. Deras interna samarbete är lönsamt för både parter. 

ägaren av anläggningen. Båda 
änar pengar och är nöjda med samarbetet. 

3.2 Definition av aktörerna inom timeshare-industrin 
 
V

ver säljorganisationen och 
rvaltningsbolaget förutom anläggningen i sig. Det är också han som har ordförandeskapet i 

ra kortlivade. De 
rsvinner när andelen av klagomål blir för hög. Det är vanligt att säljorganisationen är 

en och inkasserar 
rsavgiften, även kallad förvaltningsavgiften. De flesta förvaltningsbolag styrs av ägaren eller 

 sysselsätter många inhemska. Det är den goda sidan 
v timeshare. De som jobbar för detta företag har anställningsavtal och får ut sin lön. Det är 

                                                

 
Nästa nivå i vår pyramid är säljarna som tar emot turister på anläggningen. Säljarna har skr
p
utan lönen förblir innestående hos säljorganisationen. De blir lurade på en helt annan nivå. 
 
Administrations/förvaltningsföretag har nära samarbete med säljorganisationen eller är t o
d
 
Det enda helt legitima avtalet är mellan säljorganisationen och 
tj
 
 

i kommer att använda de engelska termerna och översätta dem.  
 
Developer – ägaren av anläggningen. Han kan ha kontrollen ö
fö
medlemsklubben enligt klubbens stadgar17. I klubbens stadgar ges ordföranden rätt att i 
princip besluta om allt. De medlemmar som inte kommer till årsmötet överlämnar sin rösträtt 
till ordföranden och om det finns osålda nyttjanderätter i anläggningen får han överta de 
rösterna också. Han kan på årsmötet rösta igenom höjningar av årsavgiften med flera hundra 
procent, utesluta medlemmar som inte betalt sin årsavgift eller begått något annat 
kontraktsbrott. Han har rätt att bestämma vad som är kontraktsbrott.  
 
Markeeter – säljorganisationen. Säljorganisationerna tenderar att va
fö
kontrakterade till ägaren på franchise-basis för att ägaren skall kunna hållas isär från 
säljorganisationen. Säljorganisationen är de som marknadsför anläggning och anordnar 
säljmötena och anställer säljare. Det är denna organisation som konsumenten har kontakt med 
i första läget. Mer om de säljare som används av säljorganisationen nedan. 
 
Management Company – förvaltningsbolaget som sköter om anläggning
å
via ett bolag som ägs av ägaren. Det är få anläggningar som förvaltas av förvaltningsbolag 
som är fristående från ägaren.  
 
Förvaltningsbolaget har en seriös del som
a
hit som timeshare-ägaren betalar årsavgiften.  
 

 
17 Klubbens stadgar eller konstitutionen är det tillägget till timeshare-avtalet som köparna oftast inte får titta 
närmare på. Köparna skriver i avtalet på att de har tagit emot en kopia och att de kommer att rätta sig efter 
klubbens stadgar. Stadgarna ger styrelsen av klubben nästan oinskränkt makt och medlemmen skall bara lyda. 
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Finance Houses - Finansbolag. Det är de som hjälper köparen att finansiera sitt köp av 
timeshare om inte köparen kan betala kontant. Några av de företagsnamn som vi har sett är; 
First National Bank, GE Money och Paragon Finance.  
 
Exchange company – Bytesorganisationen. De största bytesorganisationerna inom timeshare 
industrin är: RCI18, Interval International, Dial an Exchange och World Resort Exchange. 
RCI är den största aktören av bytesorganisationerna med ca 60 % av marknaden. De har 
numera helt siktat in sig på sitt point-system. Interval International har ca 32 % av marknaden 
och de håller fast vid timeshare-systemet. 19  
 
Trustees – Den huvudsakliga rollen som trustees har, är ge intrycket av laglighet. Köparen 
erhåller ett Trust Certifikat20 som bevis på sin nyttjanderätt. I timeshare-avtalet sägs detta 
bolag vara den som tar hand om köpeskillingen tills köparen har fått tillträde till timeshare-
lägenheten. Syftet med detta skulle vara att skydda köparen. I praktiken är det ingen skillnad 
då trustees och säljbolagets huvudmän är de samma. 
 
In House – Innesäljare som arbetar för säljorganisationen. De kan ha nappat på en annons om 
att tjäna 40 000 kr/mån. När de går kursen för att lära sig The Pitch21, säljmanualen, blir de i 
princip hjärntvättade. De går kursen tillsammans, lever tillsammans, äter tillsammans och 
sover tillsammans, allt för att de inte skall hinna börja tänka för mycket. I varje grupp finns en 
rapportör. Den personen rapporterar till organisationen om någon uppför sig olämpligt, börjar 
ana vad det hela går ut på eller tänker negativa tankar.22  
 
Innesäljarna kan uppträda i olika roller under en försäljning. Över de vanliga säljarna finns en 
TO23. Han/hon är en mer erfaren säljare som har blivit uppgraderad till TO. Hans/hennes jobb 
är att spela mera kunnig än säljaren och trycka på om affären ser ut att gå i stöpet. TO’n spelar 
mycket auktoritär och den potentielle köparen blir ofta rädd när TO träder in på scenen. På 
köparen verkar TO som någon slags chef men så är inte fallet. Det är bara det intrycket som 
säljarna vill ge. Det finns också personer som har rollen som ”jurist”. Det är den som senare 
skriver kontraktet och sammanställer pappren.24

 
OPC25 – ”Inkastarna”. Det är dessa tjejer och killar som konsumenterna möter på stränderna. 
De gör allt för att få skicka iväg människor till anläggningarna. De får nämligen betalt för 
varje potentiell köpare som de raggar upp. Oftast är det unga människor som inte vet eller 
bryr sig om vad timeshare är. Det enda de vill är att tjäna pengar.26  
 

3.3 Sammanfattning 
Så här ser företagsstrukturen ut bakom de flesta timeshare-avtalen. När avtalen skrivs träffar 
köparen bara OPC och In House-säljarna. De övriga aktörerna finns nämnda i avtalen men det 
är svårt för köparen att förstå vem som är vem och vad de har för funktion. 
                                                 
18 RCI är en förkortning på Resort Condominius International 
19 Marknadsandels siffror enligt TCA:s rapport ”Timeshare in Europe – 2005” 
20 Det finns lite olika namn på detta papper, vi har sett både Membership Certifikat och bara Certifikat, ett 
exempel på ett certifikat finns i bilaga 6. 
21 Se bilaga 1 i detta arbete 
22 ATCE och i Aftonbladets artiklar från 2002-08-12 
23 TO – Take Over 
24 ATCE 
25 OPC – Off-site Personal Contacts 
26 ATCE 
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4 ORGANISATIONER 
 
Vilka organisationer finns det som tillvaratar konsumenternas intresse på timeshare-
området? Vart skall konsumenten vända sig för att få råd och tips för att annullera ett 
oskäligt timeshare-avtal? 
 
 

4.1 Konsumentverket 
 
Konsumentverket, KOV, är en statlig myndighet med uppdrag att tillvarata konsumenternas 
intressen. KOV arbetar med skiftande slag av konsumentfrågor som reklam och avtalsvillkor, 
konsumentinformation, hushållsekonomi, varor och tjänsters säkerhet, konsumentrelaterade 
handikappfrågor, kvalitet och miljöpåverkan. De utbildar även kommunernas 
konsumentvägledare och bevakar konsumenternas intressen inom EU.  
 
Konsumentombudsmannen, KO, och KOV har till uppgift att se till att företag följer de regler 
som gäller på konsumentområdet och att konsumenternas rättigheter respekteras. De arbetar 
förebyggande för att god marknadsföringssed, skäliga avtalsvillkor och säkra produkter och 
ingriper mot överträdelser från företagens sida. 
 
KO kan anmäla en civilrättslig tvist som gäller en grupp konsumenter till Allmänna 
Reklamationsnämnden i en grupptalan. Det är också möjligt för KO att väcka en grupptalan i 
allmän domstol. I principiellt intressanta fall kan KO även biträda en enskild konsument i 
finansiella tvister i allmän domstol. 
 
Verket jobbar en hel del med förebyggande arbete, bland annat träffas avtal med olika 
branscher om hur deras marknadsföring och avtalsvillkor skall utformas.27  
 
Några av de lagar som KOV arbetar med och som berör timeshare är: 
 

• Marknadsföringslagen (1995:450) 
• Avtalsvillkorslagen (2003:389) 
• Konsumentköplagen (1990:932) 
• Konsumenttjänstlagen (1985:716) 
• Konsumentkreditlagen (1992:830) 

 
 

4.1.1 Konsument Europa28 
Konsument Europa är det svenska rådgivningskontoret, som skall ge information och stöd till 
konsumenter som handlar över nationsgränserna inom EU. Efter förfrågan från Europeiska 
Kommissionen beslutade den svenska regeringen att inrätta ett rådgivningskontor i 
Stockholm. Uppdraget gick till Konsumentverket och 2001 inrättades Konsument Europa som 
en fristående enhet inom myndigheten.  
 

                                                 
27 Ur Konsumentverkets skrift, ”Konsumentverket arbetar för dig”, s 5 ff. 
28 Ur Konsumentverkets skrift, ”Konsumentverket arbetar för dig”, s 14 
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Motsvarigheten i andra länder är ECC29 som för närvarande finns i 23 länder. Kontoren 
arbetar i nätverk och är en del av Europeiska kommissionens handlingsplan för 
konsumentpolitik. 
 

4.2 ARN - Allmänna Reklamationsnämnden 
 
Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, är en statlig myndighet. Nämnden fungerar ungefär 
som en domstol och dess huvuduppgift är att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan 
konsumenter och näringsidkare. Det är konsumenten som gör anmälan.  
 
Nämnden lämnar rekommendation om hur tvister bör lösas. Till exempel att näringsidkaren 
skall betala tillbaka pengarna till konsumenten. Vanligtvis tar en tvist ca 6 månader från 
anmälan till beslut. Nämndens prövning är kostnadsfri och dess beslut är bara vägledande. 
Trots att det bara är rekommendationer som utfärdas väljer i genomsnitt upp till 90 % att följa 
nämndens beslut. 
 
Det finns några ärenden som nämnden inte tar upp: 

• tvister som har tagits upp i domstol eller av någon annan myndighet 
• tvister som nämnden inte är behörig att pröva 

o tvister mellan enskilda konsumenter eller mellan näringsidkare 
o tvister som berör hälso- och sjukvård 
o tvister som berör advokattjänster 
o tvister som avser köp av fastigheter, bostadsrätter eller tomträtter 
o hyrestvister eller bostadsrättsföreningar 

 
Däremot prövar ARN tvister som gäller: 

• sådan upplåtelse eller överlåtelse av en bostadsandel som omfattas av lagen om 
konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende, 

• upplåtelse av fast egendom som skett för fritidsändamål och kortare tid än nio 
månader i följd, 

• tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare 
 
Nämnden prövar inte tvister med näringsidkare utanför Sverige.30

 
 

4.3 TCA – Timeshare Consumers Association 
 
Timeshare Consumers Association, TCA, är en oberoende organisation uppbyggd av frivilliga 
krafter. Den överlever tack vare donationer. TCA har ingen juridisk makt, men de är erkända 
av de brittiska myndigheterna som en seriös organisation, som arbetar för att tillvarata 
konsumenternas intressen i timeshare-branschen. Organisationen samlar timeshare-ägare som 
äger andelar i samma anläggning för att kunna väcka grupptalan i europeiska och 
internationella domstolar. De tar emot klagomål om timeshare från hela Europa och erbjuder 

                                                 
29 European Consumers Center 
30 www.arn.se 

 24



 
 

gratis rådgivning31. Det finns även möjlighet för timeshare-ägare och fristående timeshare-
klubbar att utbyta information via TCA.  
 

4.3.1 ATCE - Alliance for Timeshare Consumers in Europe 
ATCE är en sammanslutning av timeshare-ägarorganisationer i Europa som verkar för en 
seriös marknad och varnar för oseriösa företag. ATCE tillhandahåller ett forum för utbyte av 
information ”Svarta listor”, rättsliga åtgärder och branschnytt. De försöker också påverka 
regeringar och parlament för att de skall få upp ögonen för de oegentligheter som förekommer 
inom denna bransch. Hittills finns fyra organisationer inom sammanslutningen. De länder som 
är representerade är Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Sverige, Finland, Norge, Danmark 
och Island. 
 

4.3.2 STN - Samordningsföreningen för Timeshareägare i Norden 
STN är en oberoende organisation som har försökt hjälpa lurade timeshare-köpare. De har 
haft mycket kontakt med TCA och ingått i ATCE. Tyvärr kommer STN att lägga ner sin 
verksamhet inom kort. 
 

4.4 OTE – Organization for Timeshare in Europe 
 
En av branschorganisationerna, som genom egenåtgärder, verkar för en seriös handel av 
timeshare är OTE. De bearbetar regeringarna i Europa, Afrika och Mellanöstern för att öka 
kunskapen om den ekonomiska fördelen med timeshare, ökad turism och minskad 
arbetslöshet för den inhemska befolkningen. OTE medverkar också till att en dialog 
upprätthålls mellan branschen, regeringar och konsumentorganisationer när det gäller 
förbättringar av regleringen av timeshare-branschen. Organisationen försvarar branschen mot 
oskälig kritik och missförstånd som media sprider för att ge konsumenterna en rättvis bild av 
timeshare. OTE informerar konsumentorganisationer runt hela Europa om det senaste inom 
branschen så att de kan öka sin förståelse om timeshare och sprida opartisk information och 
råd till konsumenterna.32 OTE har utfärdat en Code of Ethics och en Code of Conduct. För att 
bli medlem av OTE måste företaget skriva på ett avtal där näringsidkaren lovar att hålla sig 
till ”koderna”. 
 
Medlemmarna av OTE som erbjuder kortare avtal än tre år skall alltid ha en ångerfrist 
inskriven i sina avtal. Organisationen förbjuder också sina medlemmar att kontakta kunder via 
telefon, s.k. ”Cold Calling”. TCA anser dock att OTE är oärliga mot konsumenterna och 
varnar konsumenter för att lita på dem33. 
 

                                                 
31 Grey, S., ”Timeshare Consumer Association” 
32 Information från OTE:s egen hemsida 
33 Grey, S., “Timeshare Consumers Association”. 
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4.5 VOICE 
 
Vacation Owners Independent Coalition in Europé, VOICE, erbjuder informationsservice, fri 
annonsering och rådgivning för konsumenter i timeshare-tvister. Enligt uppgift, var 
organisationen tidigare en del av OTE. De skall ha varit OTE:s kundtjänst34. VOICE och OTE 
har ett nära samarbete och på OTE:s hemsida sägs att VOICE är, fritt översatt; ”Erkända av 
europeiska timeshare- industrin som den enda officiella rösten för timeshare-ägare”35. 
 
 

4.6 Sammanfattning 
 
Att känna till vilka organisationer som finns och vart konsumenten kan vända sig underlättar 
för konsumenten. Det finns flera organisationer här inom Sverige som har olika funktioner, 
inflytande och juridisk makt. Timeshare är ett europeiskt problembarn. Därför har vi 
presenterat flera rådgivningsinstanser utomlands med koncentrering på England. Bristen med 
dessa instanser är att de inte har möjlighet att hjälpa enskilda konsumenter. De erbjuder 
rådgivning men inte enskild rättshjälp. Vi har i Sverige haft kontakt med Konsument Europa 
och ATCE. Hur många som har blivit hjälpta av dessa organisationer har vi dock ingen 
uppgift på. 
 

                                                 
34 Enligt www.dti.gov.uk, Department of Trade & Industry, Storbritannien 
35 “Recognized by the European Timeshare Industry as the only official voice for Timeshare Owners” 
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5 RÄTTSKÄLLOR 
 
Konsumenten är den svagare parten i timeshare-avtal. Det är svårt att veta vilka lagar som 
skyddar konsumentens intressen utomlands. Nedan har vi lagt fram de olika lagar som är 
inriktade på konsumentskydd både på nationellt och europeiskt plan.  
 
 
Ett vanligt sätt att karaktärisera tvingande regler är att de sägs gälla oavsett vad parterna har 
avtalat, att de inte kan avtalas bort eller att de medför att en förpliktelse får ett annat innehåll 
än ett löfte. Tyvärr är denna beskrivning missvisande. Med denna definition får läsaren lätt 
intrycket av att tvingande regler är självverkande. Att reglerna träder in automatiskt i stället 
för avtalsvillkor som strider mot tvingande regler, så är inte fallet. Påståendet om att 
tvingande regler inte kan avtalas bort är en sanning med modifikation. Sant är att 
konsumentlagstiftningen är tvingande och att den är till för att skydda en underlägsen part. 
Det förekommer att en lag endast är tvingande inom en del av sitt tillämpningsområde. 
Förhållandet anges genom en uppräkning av de bestämmelser i lagen från vilka avsteg får ske 
i en eller annan form.  
 
Gränsen mellan tvingande och dispositiva regler är i viss mån flytande. De dispositiva 
reglerna kan ibland ha verkningar av halvtvingande karaktär, de kan alltså inte avtalas bort 
hur som helst. Avsteg från de reglerna måste kunna motiveras med ett godtagbart skäl eller i 
vart fall med ett rimligt skäl36.  
 

5.1 Lagen (1997:218) om tidsdelat boende 
 
Lagen om tidsdelat boende har tillkommit på grund av EG direktivet 94/47/EG. Lagen 
omfattar avtalsvillkor mellan näringsidkare och konsument vid köp av boende på tidsdelat 
basis. Den är till för att skydda konsumenten. Avtalet skall innehålla all väsentlig information 
om anläggningen och tjänsterna som köps till och det skall vara utfärdad på konsumentens 
språk. Konsumenten skall ha en ångerfrist som är 10 dagar från och med dagen avtalet 
undertecknas. Inga depositionsavgifter får tas ut av köparen innan ångerfristen har löpt ut. 
Konsumenten blir inte skyldig att betala näringsidkaren någon ersättning om avtalet återgår. 
Kreditavtal undertecknade i samband med köpet skall hävas om köpet har återgått.  
 
Lagval brukar vara ett av vanligaste problemen i avtal om timeshare. Om bostadslägenheten 
är belägen i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och rättsordningen i ett 
land utanför samarbetsområdet är tillämplig, gäller bestämmelserna i denna lag i den mån de 
ger konsumenten ett bättre skydd.(§18) 
 
Konsumentverket är tillsynsmyndigheten för att se till att lagen följs. I fall något företag eller 
organisation bryter mot lagen kan vite åläggas mot näringsidkaren.  
 
 

                                                 
36 Lundmark, 1996, s 116 ff 
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5.2 Konsumentköplagen (1990:932) 
 
Den tvingande konsumentköplagen omfattar köp av lösa saker som en konsument köper av en 
näringsidkare för sitt enskilda bruk. KKL omfattar även rena förmedlingstjänster, när säljaren 
inte är en näringsidkare, men köpet förmedlas av en näringsidkande säljare i sin yrkesmässiga 
verksamhet (1 § 2 st). Lagen gäller även för byte av lösa saker. Undantaget från lagen är köp 
av fast egendom och fordringar, aktier och andra värdepapper. De tvingande bestämmelserna i 
konsumentköplagen gör att avtalsvillkor som avviker från lagen är utan verkan37. 
 
Sverige har gjort nödvändiga justeringar i KKL, KtjL och marknadsföringslagen så att dessa 
lagar harmoniserar med konsumentköpsdirektivet 99/44/EG. Syftet med konsumentköps-
direktivet är att tillförsäkra konsumenterna en lägsta skyddsnivå i samband med köp av varor 
oavsett i vilket land köpet sker inom unionen. Direktivet tar framför allt upp konsumentens 
rättigheter vid fel i varan men innehåller också regler om reklamation, preskription och 
garantier.38

 
 

5.3 Konsumenttjänstlagen (1985:716) 
 
Lagen är tvingande gentemot näringsidkaren. Konsumenttjänstlagen är begränsad till tre typer 
av tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter: arbete på lösa saker, arbete på fast 
egendom samt förvaring av lösa saker. Undantaget är allt som har med levande djur att göra, 
se § 1.  
 
 

5.4 Konsumentkreditlagen (1992:830) 
 
En anpassning har gjorts av vår konsumentkreditlag i enlighet med EG-direktivet 87/102/EEG 
och det kompletterande direktivet 90/88/EEG. Lagen omfattar avtal om kredit som är 
huvudsakligen avsedd för enskilt bruk och som lämnas eller erbjuds en konsument av en 
näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. I lagtexten definieras inte kredit med 
troligast är att olika typer av lån, löpande krediter och betalningsanstånd omfattas av lagen. 
Lagen är av tvingande karaktär och gäller numera inte bara krediter som har samband med 
köp av varor och tjänster, utan även andra typer av krediter, dvs. krediter som inte har ett 
direkt samband med ett visst köp, t ex. ett banklån eller en checkkredit. 
 
 

5.5 Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 
 
Avtalsvillkorslagen är en preventiv lag, d.v.s. att den skall vara en förhandskontroll av de 
standardavtal som tillämpas av näringslivet gentemot konsumenterna. Lagen är inte tillämplig 
på redan tecknade avtal och en enskild konsument kan inte med stöd av AVLK grunda några 
                                                 
37 Svensson, 2002, s 531 
38 Konsumentverkets pressmeddelande från 2003-01-29, ”Kommissionen ingriper mot länder som inte införlivat 
konsumentköpsdirektivet” 
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krav på rättigheter eller skyldighet mot en näringsidkare. Liksom marknadsföringslagen är 
den tillför att skydda konsumenterna som kollektiv och arbetar förebyggande.39 Lagen 
omfattar såväl muntliga som skriftliga avtalsvillkor som inte individuellt har förhandlats fram 
mellan näringsidkare och konsument. Alla avtalsvillkor i standardavtal berörs och lagen vill 
förhindra att bruk av oskäliga avtalsvillkor skapar en obalans mellan parterna. I § 10 lagfästs 
oklarhetsregeln.  Oklara avtalsvillkor tolkas alltid till fördel för konsumenten. För oskäliga 
avtalsvillkor som inte är standardavtalsvillkor och som inte har förhandlats fram individuellt 
skall generalklausulen i 36 § avtalslagen tillgripas. Det finns dock vissa begränsningar men de 
skall inte tolkas till konsumentens nackdel. 
 
I 13 § finns bestämmelser som anger i vilka gränsöverskridande situationer som vissa av 
lagens regler är tillämpliga. Ett avtalsvillkor, som anger att lagen i ett land utanför 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall tillämpas på avtalet gäller inte i fråga om 
regler om oskäliga avtalsvillkor, om den lag som, gäller med bortseende från villkoret är 
lagen i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och den lagen ger 
konsumenten ett bättre skydd mot oskäliga avtalsvillkor. 
 
 

5.6 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område 

 
Principerna om avtalsfrihet och pacta sunt servanda40 är traditionellt grundläggande i svensk 
civilrätt. 1976 infördes generalklausulen 36 § i AvtL som generellt ger domstolen rätt att 
jämka oskäliga avtalsvillkor eller lämna dem utan avseende. Generalklausulen tillkom för att 
förhindra tillämpningen av oskäliga avtalsvillkor både i standardavtal och individuella avtal. 
 
I AvtL finns även tre anledningar till avtals ogiltighet: tvång, svek och ocker.41 Domstolarna 
brukar vara försiktiga med att ogiltigförklara avtal på grund av tvång, svek och ocker. De 
brukar istället använda sig av BRB 9:1 bedrägeri eller kriminaliserat ocker BrB 9:5.  
 

5.7 Brottsbalk (1962:700) 
 
En typ av förmögenhetsbrott är bedrägeri som innebär angrepp på annans maktsfär, inte med 
fysiska eller handgripliga medel, utan med psykiska medel. Vanligt bedrägeri, enligt det första 
stycket i BRB, består i att någon på ett svikligt sätt förmår någon annan till en 
förlustbringande handling och därmed bereder sig själv en vinst. Vilseledande av offret 
innebär att ge en felaktig uppfattning om någonting. För att brottet skall vara ett bedrägeri 
skall tre rekvisit uppfyllas: 

• bedragaren skall vilseleda offret 
• han skall ha förmått den vilseledde till en handling, t ex deposition eller 

avtalsundertecknandet 
• gärningsmannen skall ha en ekonomisk vinning av agerandet, medan ekonomisk skada 

drabbar den vilseledde 42. 

                                                 
39 Bernitz, 2000, s 94 
40 ”Avtal är till för att hållas” 
41 Grovt tvång 28§ och rättstridigt tvång 29§, svikligt förledande 30§, ocker 31§ 
42 Wennberg, 2001, s 54  
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Enligt BRB 9:5 är ocker en annan typ av oredlighetsbrott. Det går ut på att bedragaren 
utnyttjar underläget offret befinner sig i. 
 
 

5.8 Romkonventionen 
 
Konsumentavtalet i Bryssel- och Luganokonventionerna, och även i Bryssel I-förordningen, 
har en koppling till de lagvalsbestämmelser för vissa konsumentavtal som finns i artikel 5 i 
1980 års Romkonvention. Artikel 5 i Romkonventionen verkar till förmån för en konsument 
genom att konsumenternas hemvistlandslag blir tillämplig. Innehåller ett gränsöverskridande 
avtal en lagvalklausul till en för konsumenten främmande rättsordning förhindrar artikel 5 att 
konsumenten förlorar det skydd som hon har enligt lagen i hemvistlandet. Men enligt punkt 
4b i nämnda artikel gäller Romkonventionen inte: - avtal om utförande av tjänster, om 
tjänsterna skall utföras uteslutande i ett annat land än det där konsumenten har sin vanliga 
vistelseort. Detta gör att köp av bostadsandelar på tidsdelningsbasis inte skyddas av 
Romkonventionen. Visserligen har EG-domstolen kommit med ett avgörande, C-423/97, 
Travel Vac SL mot Manuel José Antelm Sanchis, där det förklaras att direktivet (85/577/EEG) 
för att skydda konsumenten i de fall då avtalet ingås utanför fasta affärslokaler är tillämpligt 
på ett avtal om dels nyttjanderätt till en fastighet på tidsdelningsbasis, del tillhandahållande av 
tjänster som är av större värde än nyttjanderätten till fastigheten.43

 
 

5.9 Sammanfattning 
 
Vilka lagrum som skall användas för att skydda konsumenten är en definitionsfråga. Vi har 
valt ut lagrum som vi anser vara tillämpliga i timeshare-fallet. Alla ovan nämnda lagar 
skyddar konsumentens, som den svagare partens intressen. Enligt vår undersökning vet vi att 
timeshare-säljarnas makt vid avtalsundertecknandet är dominerande. 
 
Vi har tagit upp både svensk lagstiftning och EG-rätt. Vilka lagar som kan vara användbara 
för oskäliga timeshare-avtal återkommer vi med i slutsatsen. 
 

                                                 
43 Larsson, 2002, s 285 
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6 STANDARDAVTAL 
 
För att kunna undersöka timeshare-avtalen måste tolkaren förstå hur ett standardavtal är 
uppbyggt och vilka olika typer av avtal som finns. I denna uppsats kommer vi endast att 
beröra ensidigt upprättade standardavtal eftersom timeshare-avtalen alltid är upprättade av 
säljaren och de är alltid säljarvänliga. 
 

6.1 Definition av standardavtal 
 
Standardavtal kan definieras såsom sådana avtal som helt eller delvis ingås enligt i förväg 
upprättade standardiserade villkor avsedda att tillämpas på likartat i ett större antal konkreta 
avtalssituationer av viss art, i vilka åtminstone den ena avtalsparten växlar. 44

 
För att standardavtal skall bli bindande måste de göras till en del av avtalet genom 
inkorporering. Ett avtal består oftast av både individuellt avtalade villkor samt standard-
villkor. De standardiserade villkoren kan innehålla frågor om leverans och betalningsvillkor 
samt reklamationstider och påföljder för dröjsmål och fel. De individuella villkoren kan 
handla om pris, mängd, produkttyp och leveranstid. Den starkare avtalsparten brukar vilja 
hålla fast vid standardavtalsvillkoren och brukar ge motparten ultimatumet ”take it or leave 
it”. I konsumentförhållanden är detta vanligt. Kunden får nästan alltid godta standardvillkoren 
och mycket ofta brukar kunden inte ens läsa villkoren innan påskrift.  
 
 

6.2 Olika typer av standardavtal 
 
Agreed documents – en form av standardavtal som upprättas gemensamt av båda parternas 
intresseorganisationer. Parterna försöker här skapa ett så neutralt avtal som möjligt, d.v.s. 
hänsyn tas till båda sidorna i avtalet och jämkar avtalstexten så båda parter blir lika starka.45

 
Adhesionskontrakt – Standardavtal som är utformade av den ena parten och där villkoren är 
helt fixerade. Dessa används och tillämpas vanligen för nyttigheter såsom el- och 
gasleveranser, telefonabonnemang och befordran med kollektivtrafik. De kallas även för 
anslutningsavtal eftersom kunden ansluter sig till de allmänna villkoren i avtalet.46

 
Mallavtal – Avtal som kan verka vara individuellt framförhandlade men som i själva verket är 
en samling avtalsvillkor som t ex säljaren eller mäklaren har lagrat i sin dator. Som exempel 
på ett sådant avtal är köpeavtal vid fastighetsköp. 
 
Ensidigt upprättade standardavtal – Villkoren utformas av företrädare för endast den ena 
avtalsparten. Risken med dessa avtal är att de blir säljarvänliga. Det förekommer även att 

                                                 
44 Bernitz, 2000, s 12 
45 A a s 13 
46 A a s 13 
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avtalsvillkoren kan bli köparvänliga särskilt när det gäller kontrakt mellan köpare och 
underleverantörer.47  
 
 

6.3 Standardavtalets inkorporering 
 
Standardavtal måste inkorporeras med det individuella avtalet för att bli gällande. 
Inkorporeringen kan ske genom att texten antingen: 

• ingår i eller bifogas övrig dokumentation; 
• hänvisas till genom en referensklausul; 
• har använts av samma parter i tidigare avtal (partsburk) eller 
• är ett agreed document eller används genomgående i viss bransch, handelsbruk.48 

 
 

6.4 Typiska klausuler i standardavtal 
 
Avtalsklausuler kan vilseleda konsumenterna om deras rättsställning och vara oskäliga per se 
inte bara när de strider mot tvingande regler i lag utan också när de saknar rättsverkan enligt 
allmänna rättsprinciper.49

 

6.4.1 Friskrivningsklausuler 
Oskäliga friskrivningsklausuler kan vara sådana villkor som endast syftar till att kringgå 
tvingande regler. Generella friskrivningar kan vara så långtgående att parterna inte säkert kan 
avgöra vad friskrivningen avser. Det finns tre typer av friskrivningsklausuler, friskrivning från 
kvalitet, ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning. 50

 
Friskrivning från kvalitet. Ett fall är när säljaren försöker friskriva sig från ansvar för den 
sålda varans kvalitet eller användbarhet. Villkor av typen ”befintligt skick”, som är en form 
av friskrivningsklausul från kvalitet ses med stor skepsis av lagstiftaren. I 
konsumentförhållanden finns tvingande specialregler för såväl köp som tjänster som 
begränsar verkningarna av sådana klausuler. I vissa kommersiella avtal som inte faller under 
konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen kan 36 § i AvtL vara tillämplig.51

 
Ansvarsfriskrivning. Den andra gruppen av friskrivningsklausuler är när säljaren försöker 
friskriva sig från ansvaret, vanligen genom att begränsa skadeståndsansvaret. Villkoren 
begränsar då ersättningsskyldigheten för skada som orsakas genom viss angiven grad av 
oaktsamhet eller omvänt att ersättningsskyldighet endast föreligger för skada som orsakats 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Casusansvaret flyttas över till konsumenten. I 
konsumentförhållanden anses de klausulerna som oskäliga med stöd av 36 § i AvtL.52  
 

                                                 
47 Bernitz, 2000, s 13 
48 Ramberg 1, 2003, s.75 
49 Bernitz, 2000, s 100 
50 Lundmark, 1996, s 113 
51 A a  s 114 
52 A a  s 114f 
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Underlåtenhet att ge upplysningar eller oaktsamt lämnande av oriktiga uppgifter vid köp av 
lös och fast egendom kan ligga till grund för ett skadeståndsanspråk gentemot säljaren. Vid 
kommersiella köp av lös egendom gäller sådant ansvar för indirekta skador enligt 27 § 4 st 
och 40 § 3 st Köplagen. Även uppgifter från annan än säljaren kan omfattas. I konsumentavtal 
medför oaktsamhet eller underlåtenhet i upplysningsplikten avseende varans egenskaper eller 
användning att varan anses behäftad med fel och att felpåföljd inklusive skadeståndsansvar 
kan utkrävas.53

 
 

6.4.2 Prisjusteringsklausuler 
När det gäller priset i ett avtal är reglerna i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen 
knapphändiga och i huvudsak dispositiva. Avtalsvillkorslagen däremot intar en restriktiv 
hållning till prishöjningsklausuler. Säljaren ges med denna typ av klausul rätten att ensidigt 
höja det avtalade priset i efterhand. I konsumentförhållanden anses detta som oskäligt och 
medges endast vid situationer som är av ren Force majeure-karaktär.54 Näringsidkaren bör 
själv kunna ta prisökningar. Ränta och ränteberäkningsklausuler kan räknas som oskäliga om 
de avviker från räntelagen.55

 

6.4.3 Villkorsändringsklausuler 
Om det i ett avtal finns villkorsändringsklausuler som ensidigt ger näringsidkaren rätt att 
ändra eller lägga till villkor till avtalet är detta ett sätt att vilseleda konsumenterna om deras 
rättsställning. Avsikten med dessa villkor är att utnyttja sig av allmänhetens okunnighet om 
gällande rätt. På detta sätt kan mindre nogräknade företag komma undan tvingande 
lagstiftning. 
 

6.4.4 Integrationsklausuler 
Integrationsklausulen kallas även för ”städklausulen”. Den har till uppgift att ”städa bort” allt 
som sagt och gjorts innan avtalet. Enligt svensk och nordisk rätt är muntliga avtal lika 
bindande som skriftliga. Alla muntliga utfästelser och uppgifter som föregått avtalet har lika 
stor betydelse som det skriftliga avtalet. Avtalsvillkorslagen har alltså samband med 
marknadsföringslagen (4 § MFL), vars generalklausul om otillbörlig marknadsföring också 
kan tillämpas på vilseledande presentation av avtalsvillkor, vilseledande garantiutfästelser och 
garantiuttryck mm56. Marknadsdomstolen har med stöd av AVLK funnit att avtalsvillkor som 
säger att säljaren inte är bunden av muntliga utfästelser är oskäliga.57

 

6.4.5 Tvisteklausuler 
Skiljedomsklausuler i konsumentavtal anses per se som oskäliga enligt AVLK. Orsaken till att 
dessa klausuler anses som betungande för konsumenten är kostnaden. Skiljedomsklausulen 
kan godkännas om näringsidkaren i förväg har tagit på sig den övervägande delen av 

                                                 
53 Lundmark, 1996, s 131 
54 Avgörande i MD 1974:13, Tjäreborg Resor 
55 Bernitz, 2000, s 103 
56 A a s 105 
57 MD 1982:8, Avestahem 
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kostnaden för ett skiljedomsförfarande. Med vissa reservationer kan slås fast att skiljedoms-
klausuler är oskäliga i konsumentavtal med stöd av 36 § AvtL.58

 

6.4.6 Lagvalsklausuler 
I timehare-avtal är det vanligt att säljaren utpekar ett visst lands lag som styrande för avtalet i 
händelse av tvist. Denna typ av klausul används i tveksamma kommersiella avtal när närings-
idkare och konsument finns i olika länder. Säljaren får inte avtala bort en konsuments grund-
läggande rättigheter genom hänvisning till ett annat lands lag. 
 

6.4.7 Force majeure eller befrielseklausuler 
Befrielse- eller Force majeure klausuler har till uppgift att befria en part från skyldigheten att 
prestera på avtalad tid eller från skadeståndsansvar på grund av dröjsmål. Reservationer med 
lydelsen ”vi reserverar oss för Force majeure” duger inte längre. Säljaren måste precisera vad 
som menas. Det finns fyra huvudproblem att ta hänsyn till: 

1. vilka händelser som skall ha inträffat, 
2. vilka krav som skall ställas när det gäller möjligheterna att förutse klausulhändelserna,  
3. hur en klausulhändelse, för att bli relevant, skall påverka avtalsparterna,  
4. effekten av en relevant klausulhändelse. Medför den att avtalsförpliktelsen helt faller 

bort eller endast en justering avseende omfattningen av eller tid för prestationen.59  
 

6.4.8 Avtalstidsklausuler 
Innan tillkomsten av Direktivet 94/47/EG inte fanns någon begränsning på avtalstid för 
timeshare. Avtalet kunde gälla från ett par år upp till en evighet, vilket innebär att om andels-
ägare dör får hans arvingar ärva andelen och fortsätta betala årsavgiften.  
 
Införandet av direktivet har delvis begränsat avtalstiden för timeshare. Avtalet måste löpa 
under minst 36 månader och skall avse nyttjandet av den fasta egendomen under en bestämd 
tid som är längre än en vecka. Den bortre gränsen för avtalstiden varierar från land till land. I 
Spanien, där problemet är mest aktuellt, har lagstiftaren begränsat avtalstiden till 50 år, medan 
Portugal har en bortre gräns på 30 år.  
 

6.5 Sammanfattning 
Syftet med timeshare-avtalen är att förskjuta riskfördelningen mellan parterna, i förhållande 
till vad som skulle ha gällt med de tvingande konsumentreglerna. Problemet med de ensidigt 
upprättade standardavtalsvillkoren är att detta utnyttjas av den starkare avtalsparten som 
instrument för att förskjuta riskfördelningen till konsumenten. Detta sker främst genom 
friskrivningsklausuler. D v s. klausuler genom vilka den ena parten friskriver sig från eller 
begränsar sitt ansvar eller förpliktelser som annars skulle ha vilat på honom enligt tvingande 
rätt.  
 

                                                 
58 Bernitz, 2000, s 86 f 
59 Ramberg 1, 2003, s 101 
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7 TOLKNING 
 
Hur tolkas ett standardavtal? Har det någon betydelse om en konsument inte har läst eller 
förstått avtalsvillkoren? Konsumenten har ju inte deltagit i utformningen av avtalet. 
 
 

7.1 Avtalstolkning 
 
Den grundläggande principen inom avtalsrätt är ”Pacta sunt servanda”. Avtal är till för att 
hållas. Det innebär att den som har givit ett rättsligt förpliktigat löfte till någon annan har 
förbundit sig att handla som han har lovat. Detta är sanktionerat av rättsordningen och 
accepterat av samhället. Om avtalet skulle vara oklart eller ofullständigt måste läsaren försöka 
hitta vilken avsikt parterna har haft med avtalet. Det krävs en avtalstolkning. Tolkning brukar 
definieras som det förfarande genom vilken den betydelse av en rättshandling som skall 
läggas till grund för fastställande av dess rättsverkningar bestäms60. Tolkningen brukar ta 
hänsyn till nyckelorden: betydelse, lydelse och uppfattning. 
 
Primärt rör det sig om bevisfrågor. 
 

• Vad har sagts eller skrivits. 
• Vad har parterna avsett eller uppfattat. 
• Hur skall en avtalstext tolkas som är vag eller tvetydig. 
• Vem har ”rätt” när parterna har uppfattat avtalet på olika sätt. 

 
I sista hand får tolkaren titta på vilka rättsliga prioritetsregler som anger vilken tolknings-
möjlighet som bör prioriteras före en annan.   
 
 

7.2 Metoder för avtalstolkning 
 
De svenska domstolarna använder sig av olika metoder vid avtalstolkning. Om de skulle 
använda sig av fasta regler för tolkning är faran att avtalsinnehållet blir felaktigt fastställt. 
Domstolen tittar på alla tillgängliga fakta och tolkningsdata. Skriftliga och muntliga 
avtalsvillkor väger lika tungt i bedömningen61. Valet av tolkningsmetod varierar från fall till 
fall. De principer som används har utvecklats genom domstolarnas rättstillämpning och den 
rättsvetenskapliga litteraturen62. En viktig regel är att ett avtal skall tolkas i enlighet med 
parternas gemensamma vilja vid avtalsslutet: ”Först om det inte går att fastställa en sådan 
gemensam partavsikt får man göra en tolkning av det uttryckta innehållet i ett skriftligt 
kontrakt eller någon annan avtalshandling”63

 

                                                 
60 Lehrberg, 2003, s 16 
61 Bernitz, 2000, s 43f 
62 Lehrberg, 2003, s 27 
63 Lehrberg, 2001 s.55 
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7.2.1 Gemensam partsavsikt 
Vid avtalstolkning är det den gemensamma partsavsikten som är den viktigaste uppgiften att 
fastställa. Ibland kan ett avtal innehålla språkliga fel eller oklarheter som gör att parterna har 
kommit överens om något helt annat än vad deras avsikt har varit. Om parterna kan bevisa att 
ett fel uppstått anses det ha högre prioritet än det som de har uttryckt i avtalet.64  
 

7.2.2 Objektiv tolkningsmetod 
Den objektiva tolkningsmetoden är av stor betydelse när det gäller tolkningen av standard-
avtal och individuella avtal. Objektiv tolkningsmetod används när det inte går att avgöra vad 
parterna har åsyftat eller parterna inte är överens om vad de hade menat i avtalet. I dessa fall 
utgår domstolen från avtalets lydelse i objektiv mening. D v s. hur en utomstående part 
uppfattar avtalet65. I detta fall kan själva formuleringen av avtalet vara avgörande. Exempel 
för objektiv avtalstolkning är att en specifik avtalsklausul bör harmonisera med avtalets 
övriga bestämmelser. Målet är att få det mest relevanta och rättvisa lösningen. 
 

7.2.3 Språklig metod vid objektiv tolkning 
Vid objektiv semantisk tolkning utgår domstolen efter lydelsen i texten. Tolkaren försöker 
alltså tyda avtalstexten och utgår från att de olika uttrycken skall tolkas enligt sin normala 
betydelse. Juridiska uttryck tolkas i sin juridiska mening. Tekniska och fackuttryck tolkas 
enligt gängse uppfattning i sin bransch. Uttryck som återkommer på flera ställen i ett avtal 
tolkas på samma sätt genomgående.66

 

7.2.4 Systematisk metod 
När domstolen använder den systematiska metoden ser tolkaren till helheten i avtalet. Ett 
avtalsvillkor bryts inte ut ur avtalet och tolkas för sig utan det tolkas tillsammans med övriga 
villkor i avtalet. Grundtanken är att avtalsvillkoret är en del av en helhet.67

 

7.2.4.1 Allmänna förnuftsöverväganden 
Domstolarna gör även allmänna förnuftsövervägande vid objektiv tolkning. Parternas avsikt 
med avtalet borde ha varit att överenskomma om ett handlingssätt som båda parter tjänade på. 
Om den ena parten föreslår en tolkning av avtalet som är en rimlig lösning på problemet och 
den andra parten hävdar en orimlig lösning går domstolen på den första partens förslag. 68

 

7.2.4.2 Branschpraxis och underförstådda avtalsvillkor 
Andra faktorer som kan vägas in i en objektiv tolkning är branschpraxis, god sed eller 
etablerade handlingsmönster. Dessa faktorer kanske inte kan sägas vara handelsbruk eller 
sedvänja men är så allmänt accepterade av branschen att de inte kan bortses från. 
 

                                                 
64 Bernitz, 2000, s 43 
65 A a s 45 
66 A a s 45 
67 A a s 45 
68 A a s 45 
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Ibland använder domstolarna uttrycket ”får anses” avtalat när de tolkar ett avtal. Det handlar 
då om underförstådda avtalsvillkor som domstolen anser rimliga och naturliga att komplettera 
avtalet med. 69

 

7.2.5 Friare tolkning 
Vid tveksamma tolkningsfall har numera utvecklats en HD-praxis70 att tillåta en friare 
tolkning mot bakgrund av avtalssituationen som helhet. Det som domstolarna då tar hänsyn 
till är:  
 

• Dispositiva rättsregler. Både lagfästa och sådana som utvecklats i rättspraxis. 
• Utfyllnad av avtalen med allmänna rättsgrundsatser. 
• Handelsbruk och sedvänjor. 

 
Resultatet av HD-praxisen är att domstolarna håller på att utveckla utfyllande regler för olika 
avtalstyper, s.k. naturalia negotii71.  
 

7.2.6 Oklarhetsregeln 
In dubio contra stipulatorem. Oklarhetsregeln har sitt ursprung i den romerska rätten och den 
återfinns i AVLK:s 10 §. Den lyder: ”Om innebörden av ett avtalsvillkor som inte varit 
föremål för individuell förhandling är oklar, skall vid tvist mellan näringsidkare och 
konsument villkoret tolkas till konsumentens förmån.”  Detta innebär att ett otydligt 
avtalsvillkor skall tolkas till nackdel mot den part som har författat den oklara texten. Regeln 
kan också användas mot den som åberopar sådan text men som inte själv har författat den.72 
Enligt förarbetena till lagen kan det även gälla muntliga villkor eller situationer där andra 
omständigheter har gjort att just ordalydelsen har förorsakat oklarheter.73 Oklarheten kan 
bestå av att själva avtalstexten är redigerad på ett sätt som gör att läsaren missar viktiga delar 
av avtalet eller att villkoren är utformade tvetydigt. 
 
Oklarhetsregel finns även med i direktivet 93/13/EEG oskäliga villkor i konsumentavtals 
femte artikel. ”Vid tveksamhet om ett avtalsvillkors innebörd skall den för konsumentens mest 
gynnsamma tolkningen gälla”. Enligt direktivet skall skriftliga villkor till konsument alltid 
vara begripliga och klart formulerade. 
 

7.2.7 Minimiregeln 
Minimiregeln innebär att domstolen inte vill ålägga den ena av parterna en betungande 
förpliktelse som inte klart framgår av avtalet. Eftersom minimiregeln är starkt säljarvänlig är 
den olämplig som tolkningsregel vid standardavtal. I tolkningsprocessen bör minimiregeln 
användas efter oklarhetsregeln.74

 
 

                                                 
69 A a s 46 
70 NJA 1992 s 403, Jernmanufaktur 
71 Naturalia negotii – för avtalstypen naturliga avtalsvillkor 
72 Ramberg 2, 2003, s 196 
73 Prop. 1994:95:17, s 51f 
74 Bernitz, 2000, s 51 
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7.3 Tolkning av standardavtal 
 
Det finns några grundläggande regler för tolkning av standardavtal. Bernitz har listat dessa 
punkter75:  
 

• Individuellt förhandlade villkor går före standardvillkor 
• Skrivet går före tryckt 
• Muntliga avtalsvillkor går i regel före tryckta 
• Speciellt preciserade villkor går före generella villkor 
• Restriktiv tolkning skall tillämpas på friskrivningsklausuler 
• Det går inte att friskriva sig från ansvar för skada som vållats uppsåtligen eller genom 

grov vårdslöshet  
• Ett standardavtal bör ses som en sammanhängande enhet. Tolkningar av avtalets 

specifika villkor bör göras utifrån helheten. 
• Oklarhetsregeln bör tillämpas vid vaga eller oklara avtalsvillkor. Tolkningen sker till 

nackdel för den part som haft störst möjlighet att avvärja det oklara. 
• Ett senare avtalsdokument går före ett äldre. 
• Vid tolkning av ensidigt upprättade standardavtal skall även hänsyn tas till minimi-

regeln. 
 
 

7.4 Restriktiv tolkning av tyngande och överraskande klausuler 
 
Om ett avtalsvillkor anses som oskäligt tyngande för en av parterna kan detta jämkas enligt 36 
§ AvtL. Vid tolkning av avtalsvillkor som kan anses tyngande eller överraskande för den ena 
parten bör domstolen anta en restriktiv hållning76. Krav på att sådana villkor har tillkänna-
givits tydligt finns upptagna i rättspraxis77.  
 

7.5 Sammanfattning 
 
Domstolarna använder sig av olika metoder när de tolkar ett avtal. Vilken metod som är bäst 
lämpad beror på vilken typ av avtal som skall tolkas. Ibland får de använda sig av flera 
metoder för att bestämma avtalets innehåll. När det gäller ensidigt utformade standardavtal 
har konsumenten inte varit med och utformat någon del av avtalet. Därför är det inte ovanligt 
att hitta oskäliga, oklara, tyngande och överraskande klausuler i sådana standardavtal. Dessa 
klausuler kan angripas med antingen 36 § AvtL eller 10 § AVLK som innehåller oklarhets-
regeln.  
 

                                                 
75 Bernitz, 2000, s 47ff 
76 A a s 52 
77 NJA 1954 s 573 Mimona 
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8 TIMESHARE-AVTAL OCH ÄGANDERÄTTEN  
 
Timeshare-avtal kan varieras i utformningen. Det går att urskilja tre typer av avtal. Avtal där 
en direkt eller indirekt äganderättsövergång äger rum och avtal där någon äganderätts-
övergång inte sker.78  
 
Direkt äganderätt. Äganderätt där flera köpare går samman och förvärvar en fast egendom 
med tillhörande bekvämligheter. Huvudregel om Lex rei sitae gäller i sådant fall.79 Dessa 
timeshare-ägare brukar komma överens om fördelningen av nyttjanderätten i tid och rum.  
 
Indirekt äganderätt. Innebär att en mellanled i form associationsrättsligt arrangemang är ägare 
till en fast egendom. Nyttjanderätten förvärvas i så fall genom köp av aktier eller 
medlemskap. Detta är förbjudet inom svensk rätt men är tillåtet i andra länder bland annat i 
Danmark, Finland och Norge. 
 
Kontraktsrättslig nyttjanderätt. Äganderätten kvarblir hos säljaren. Till skillnad från 
hyresrätten, som normalt löper under en sammanhängande period avser nyttjanderätt en klar 
avgränsad tidsperiod under en del av året.80 Likadant som med direkt och indirekt äganderätt 
kan nyttjanderätten vara tidsbegränsad. 
 
 

8.1 Lagvalsregler i timeshare-avtal 
 
Ett teoretiskt problem av praktisk betydelse är kvalifikation, dvs. tolkningen av lagvalsregler i 
forumlandets lag och hur deras tillämpningsområde skall bestämmas och hur denna tolknings-
verksamhet skall gå till.81 Denna fråga har praktisk betydelse för timeshare-avtal och för 
köparens rättsskydd. Problematiken ligger i att dessa avtal har drag av olika avtalstyper.  
 
 

8.2 Samarbetsavtal som ingår i timeshare-avtalet 
 
I de flesta avtal ingår samarbetsavtal med bytesorganisationer. Genom att ett visst år lämna 
ifrån sig sin andel kan konsumenten få ”låna” en annan andel på någon av de anläggningar 
som bytesorganisationen har samarbete med. Denna bytesrätt kan vara en förutsättning för att 
konsumenten skall skriva under ett avtal. När väl systemet utnyttjas fungerar inte bytesrätten. 
Problemen kan bortförklaras av bytesorganisationen med att de varit tillfälliga. 
 
 

                                                 
78 Larsson, 2002, s 276
79 lex rei sitae uttryck som används inom internationell privaträtt för att beteckna den rättsordning som gäller i 
det land där en fast eller lös sak befinner sig. 
80 Se prop. 1996/97:127 
81 Larsson, 2002, s 276 
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8.3 Krav som finns på ett timeshare-avtal 
 

• Avtalet skall vara skriftligt och undertecknat av båda parter; 
• Det måste vara på svenska om konsumenten är svensk medborgare eller bosatt i 

Sverige. 
• Konsumentens namn och adress 
• Dag och plats för undertecknande. 
• De tidsperioder under vilka lägenheten får nyttjas. 
• Den dag då konsumenten kan börja utnyttja sin rätt. 

 
Om avtalet upprättas utan hänsyn till gällande lagstiftning har konsumenten rätt att häva 
avtalet inom 3 månader. Detta gäller om avtalet inte är skriftligt eller saknar föreskriven 
information. Uppsägningen skall lämnas till den person som anges vara mottagare av sådan 
information i avtalet. Den skall vara skriftlig och undertecknad av den/de som skrivit under 
timeshare-avtalet. Om det är flera personer som undertecknat avtalet måste alla skriva under 
uppsägningen för att den skall bli giltig. Konsumenten förlorar sin rätt att klaga om den inte 
gör det inom 3 månaders frist. Säljaren har inte rätt att kräva konsumenten på någon 
ersättning om formkravet inte är uppfyllt.82

 
 

8.4 Ursprungsinformationen avviker från avtalet 
 
Konsumenten har rätt att åberopa den ursprungliga informationen. Enligt svensk lagstiftning 
så är muntliga löften lika mycket värda som skriftliga. I timeshare-avtalet finns ofta en 
integrationsklausul som uttryckligen säger att det är bara det som står i avtalet som gäller.  
I konsumentförhållanden räknas integrationsklausuler som oskäliga. Detta gäller dock inte om 
avvikelsen särskilt har angetts i avtalet och parterna har träffat en uttrycklig överenskommelse 
om att avtalet får avvika från den skriftliga informationen eller avvikelsen är en följd av 
omständigheter utanför säljarens kontroll83.  
 

8.5 Sammanfattning 

För att få bättre insikter om timeshare måste köparen först förstå vilken motparten är. Vi har 
framställt en företagsstruktur i kapitel 3 och förklarat de olika aktörernas roller.  

Timeshare-avtal skall inkludera ett antal krav för att det skall vara gällande. I kapitlet har vi 
sammanställt de kända kraven på timeshare-avtal och tittat närmare på vad som händer om 
den ursprungliga informationen inte stämmer överens med det som står i avtalet. 

                                                 
82 Timesharedirektivet 94/47/EEG 
83 www.europa.eu.int – ”Ditt Europa” 
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9 BEDRÄGERI 
 
Lurendrejeri och bedrägeri är mycket vanligt inom timeshare och semesterklubbsbranschen. 
Det är lättare att hitta en nål i en höstack än att hitta en seriös timeshare-säljare. I Spanien 
styrs en allt större del av verksamheten av maffialiknande grupper. 
 
Enligt timeshare-ordboken 
 
Timeshare, timeshare, n. a fraud; a cheat; a scam; a method of extracting money under false 
pretences: timeshare'-r person who has been defrauded. [Eng.; to trick, to betray confidence]84

 
 

9.1 De vanligaste bedrägerierna inom timeshare 
 
Enligt TCA uppskattas den totala summan av bedrägerier inom timeshare till 500 miljoner 
Euro varje år.85 . Majoriteten av bedrägerierna görs i eller från Spanien. Det finns en mängd 
olika sätt att lura turister. Här följer en lista av de mest förekommande enligt TCA.  
 

9.1.1 Förvaltningsavgifter  
En genomgång av de fem största bolagen visar att de debiterar mellan 125 EUR till 175 EUR 
för mycket per timeshare-vecka för förvaltningen av anläggningen. Men alla bolag är inte så 
giriga utan medelnivån verkar vara en överdebitering på ca 100 EUR/vecka. 
 

9.1.2 ”Pengarna-tillbaka”-bedrägeriet  
Löftet om att köparen genom uthyrning skall kunna få sina pengar tillbaka inom 3 till 5 år, har 
varit ett säljargument från ohederliga timeshare-säljare i många år. Ännu har TCA inte sett 
några bevis på att någon köpare har fått sina pengar tillbaka enligt ”Pengarna-tillbaka-
planen”. TCA har över 500 offer för detta bedrägeri. 
 

9.1.3 Uppgraderingsbedrägeriet  
Exempel 1  
En köpare visas en lägenhet som säljare säger att det är denna lägenhet som ni köper. Men när 
köparen återvänder efter, säg två år, är det inte alls den lägenhet som de har skrivit kontrakt 
på. Säljaren har en enkel lösning på problemet. Betala lite till och ni blir uppgraderade till den 
lyxigare lägenheten. 
 
Exempel 2  
En köpare anser sig bara ha råd att köpa det lägsta antalet points som går. Upptäcker senare 
att löftet om att det antalet points skulle räcka till för att kunna köpa de semestrar som de 

                                                 
84 Från www.crimeshare.org 
85 TCA:s rapport ”Timeshare in Europe 2005” 
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önskade sig är omöjligt. I stället blir de övertalade att köpa mer points, snabbt och enkelt 
finansierat av säljarens finansbolag till en hög kostnad. 
 
Det här bedrägeriet är praktiserat av ett stort antal av bolagen och är betraktat som ”Fair 
game” inom branschen. 
 

9.1.4 Spanska återförsäljarbedrägeriet  
En timeshare-ägare bli uppringd och får det glädjande beskedet att deras timeshare har sålts 
till ett mycket bra pris. Allt som ägaren måste göra är att skicka en betalning på mellan 300 
och 3 000 EUR för administrativa kostnader för försäljningen. De administrativa kostnaderna 
förklaras vara stämpelskatter, registreringsavgifter och andra lagliga avgifter. Ägaren skickar 
glatt pengarna och väntar sedan på att få sina pengar för försäljningen. Tyvärr, ägaren hör 
ingenting mer. Spanska polisen har jagat och gripit en del bedragare i Spanien men den här 
bedrägeriverksamheten är fortfarande pågående. 
 

9.1.5 Investeringsbedrägeriet  
Köpare blir inbjudna att investera i ett antal timeshare-veckor med löfte om att dessa veckor 
kommer att säljas inom några månader med en vinst på ca 15 %. Försäljningen kommer inte 
till stånd och köparen står det med oönskade timeshare-veckor som de måste betala den årliga 
avgiften för eller förlora hela sin investering. TCA har i sina register över 200 offer för detta 
bedrägeri. 
 

9.1.6 Sälja samma produkt till mer än en person  
1998 dömdes Graham Maynard i Birmingham för att ha sålt samma vecka i samma lägenhet 
till mer än en ägare. Trots det fortsätter detta bedrägeri med ”översäljning” av specifika 
veckor i specifika lägenheter. Vissa lägenheter har blivit sålda både två och tre gånger och 
åtminstone en points club är anklagad för att ha ”översålt” sitt lager. 
 
Det här bedrägeriet blir offret inte medveten om förrän kanske efter två tre år efter köpet. Då 
har oftast anläggningen bytt ägare och offret står där utan en chans till gottgörelse. 
 

9.1.7 Köp/Säljbedrägeri  
Försäljaren lovar att ta timeshare-ägarens gamla vecka i inbyte för en ny timeshare-vecka. 
Köparen betalar mellanskillnaden, bara för att sedan upptäcka att den första veckan inte har 
blivit såld utan att han nu står med två timeshare-veckor.  
 

9.1.8 Mäklare som tar registreringsavgift  
En mäklare annonserar att de säljer timeshare och föreslår ett högt försäljningspris eller rättar 
inte timeshare-ägarens förhoppning om ett orealistiskt högt pris och säger sig vilja ha en 
registreringsavgift för att kunna sälja kundens timeshare-vecka. När ägaren har betalt 
registreringsavgiften hörs mäklaren aldrig av igen.  
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9.1.9 Parallell kontraktsbedrägeri 
Ibland kräver säljaren att köparen skall signera två kontrakt. Det ena kontraktet följer 
timeshare-direktivet där säljaren inte tar ut någon depositionsavgift och köparen har ångerrätt, 
det andra kontraktet gäller en provperiod på 35 månader där köparen måste betala direkt och 
ångerrätt saknas. Om köparen försöker säga upp det första avtalet får de veta att de 
fortfarande är bundna av det andra kontraktet – det andra kontraktet är en effektiv metod att 
”låsa in” köparen i det första kontraktet. Provperioden är egentligen ett semesterklubbsavtal. 
 

9.1.10 Multipla bedrägerier 
Timeshare-ägare som gärna vill bli av med sin timeshare blir ofta övertalade att betala för ett 
medlemskap i en semesterklubb istället. De får ett löfte om att få pengarna tillbaka och att 
deras namn skall bli borttaget från timeshare-veckan. Verkligheten blir: 

• medlemskapet i semesterklubben är värdelöst och de får sällan det som har utlovats, 
• ”pengarna-tillbaka”-planen fungerar inte, 
• timeshare-veckan står fortfarande kvar i deras namn och de riskerar att bli stämda för 

att inte ha betalat årsavgiften. 
 

9.1.11 Ungefärlig intäkt från bedrägerierna/år 
TCA har gjort en uppskattning på hur mycket årligen som skojarna får in på varje typ av 
bedrägeri:  
 
Förvaltningsavgifter  (225 milj. EUR/år) 

”Pengarna-tillbaka”-bedrägeriet  (75 milj. EUR/år) 

Uppgraderingsbedrägeriet  (75 milj. EUR/år) 

Spanska återförsäljar-bedrägeriet (40 milj. EUR/år) 

Investeringsbedrägeriet  (30 milj. EUR/år) 

Sälja samma produkt till mer än en person  (25 milj. EUR/år) 

Köp/Säljbedrägeri  (10 milj. EUR/år) 

Mäklare som tar registreringsavgift  (10 milj. EUR/år) 

 

9.2 Förändring sedan TCA:s rapport 200486 
 
Sedan 2004 har TCA sett en ökning av timeshare-företag som agerar bedrägligt. Tyvärr har 
även tidigare respektabla företag gått över till fel sida av lagen.  
 
Köp/sälj bedrägeriet verkar vara på frammarsch igen efter några år av tillbakagång. Kunderna 
luras att köpa ytterligare en timeshare med löftet att företaget skall sälja den första.  
 
Uthyrningsbedrägeriet. Om du köper den här timesharen så lovar jag att du kommer få pengar 
tillbaka med ränta via uthyrning. Första årets hyra kommer in på ägarens konto sen är det tyst.  

                                                 
86 Vi har jämfört TCA:s rapporter för 2004 och 2005 
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Investeringsbedrägeriet. Konsumenten luras att investera i timeshare med löfte om att den 
kommer att vara såld med vinst inom några månader. Försäljningen kommer inte tillstånd och 
konsumenten står med flera oönskade veckor och ett åtagande att betala de årliga 
förvaltningskostnaderna eller förlora hela ”investeringen”. Det här bedrägeriet är stort. 
Troligen uppgår det till 20 miljoner EUR varje år och verkar vara ökande. 
 
Det har kommit några variationer på mäklarbedrägeriet. Timeshare-ägaren är inbjuden till ett 
informationsmöte i Spanien eller England för att genomföra en försäljning av sin timeshare. 
Den riktiga orsaken är att sälja på timeshare-ägaren ett medlemskap i en semesterklubb och 
ägaren får inga pengar för sin timeshare. Ett företag som påstår sig vara en advokatfirma 
tvingar pengar av timehare-ägarna som har blivit lurade i mäklarbedrägeriet. Ingen av den 
kompensation som säljaren lovat konsumenten kommer att blir verklig. 
 
 

9.3  ”Svarta Listor” 
 
Det finns sju hemsidor med ”svarta listor” på Internet med bolag som konsumenterna skall 
undvika, Spanien (2), Tyskland (2), Frankrike (1), Belgien (1) och Sverige (1).  
 
I Sverige är det Konsument Europa som administrerar listan över polisanmälda företag i 
Spanien. En tredjedel av alla ärenden som kommer till Konsument Europa rör människor som 
känner sig lurade i samband med att de har köpt eller försökt sälja en timeshare eller en 
andel i en semesterklubb. Polisanmälningarna är ett sätt att stödja den utredning som den 
spanska polisen gör mot dessa företag och visa våra svenska konsumenter hur allvarligt vi ser 
på den här formen av svindleri, säger Ea Hamilton på Konsument Europa87. 
 
Den största listan finns på www.crimeshare.org, med över 850 företagsnamn. Vid en 
undersökning av listorna, där alla dubbletter tas bort, är resultatet ca 1 400 namn. Nästan alla 
finns i Europa. Troligen är endast 10 % av dessa namn nu aktiva. 
 
På den franska ATCE sidan finns en ”svarta lista” med namn på oseriösa mäklare som sysslar 
med återförsäljning av timeshare. Den är skrämmande lång. Förhoppningsvis är nu större 
delen av dessa företag inaktiva på marknaden. De kriterier som ATCE använder är deras egna 
inkommande klagomål från lurade klienter i olika länder. Flera av de listade företagen är 
polisanmälda, men om de finner att andra företag in andrahandslurendrejeriet beter sig på 
samma/liknande sätt så listas de också.88  
 

9.4 Svenska polisen 
 
Enligt kriminalkommissarie Leif Svensk vid Rikspolisstyrelsen är timeshare eller semester-
klubbar varken olagliga eller skurkaktiga men det finns en vit, grå och en svart marknad. De 
gråa och svarta marknaderna styrs i bakgrunden av organiserad brottslighet. I denna 
miljardindustri förekommer narkotikaaffärer, illegal vapenhandel och timeshare. Leif Svensk 
är specialiserad på ekonomisk brottslighet och samarbetar med spansk polis med att försöka 

                                                 
87 Citat från webtidningen Köp som ges ut av Konsument Europa. 
88 Uppgift från ATCE 
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stoppa bedrägerierna med timeshare. På senare år har en del timeshare-säljare åtalats i 
Spanien, men det är bara en droppe i havet. De verkliga bovarna tjänar så mycket pengar att 
de har råd att resa legala bolagsfasader framför sig.89 Just nu pågår en utredning som omfattar 
ca 200 målsägande90. 
 

9.5 Sammanfattning  
 
Timeshare-bedrägerierna omsätter, som vi kan se, stora summor pengar varje år. Bakom varje 
krona, pund och euro finns en lurad konsument. Ett ljus i mörkret är att svensk och spansk 
polis har börjat samarbeta för att sätta stopp för bedrägerierna.  

                                                 
89 Ur Konsumentverkets folder, Resa och shoppa - Om att vara konsument i Europa, s 12f 
90 www.polisen.se 
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10 NÄR ÄR ETT AVTALSVILLKOR OSKÄLIGT 
 
Här nedan kommer en redogörelse om vad som är oskäligt enligt svensk och EG-rätt. Syftet 
med existensen av direktivet 93/13/EEG är att försöka eliminera förekomsten av oskäliga 
avtalsvillkor i konsumentförhållanden.  
 
 

10.1  Direktivet 93/13/EEG 
 
I direktivet definieras avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell handling oskäligt 
om det: ”… i strid med kravet på god sed medför en betydande obalans i parternas 
rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till nackdel för konsumenten”.91  
I fall av standardavtal anses de inte som individuella handlingar eftersom de är utarbetade i 
förväg och konsumenten inte har haft möjlighet att påverka villkorets innehåll. Om 
näringsidkare hävdar att ett standardavtal har varit en individuell handling har han 
bevisbördan. Uttrycket god sed i detta sammanhang saknas i svensk rätt men eftersom EG-
rätten går före nationalrätten skapar det inga problem. Direktivet innehåller en bilaga med 
vägledande men inte uttömmande lista på villkor som kan anses som oskäliga. Direktivet 
förutsätter att alla villkor i avtalet skall vara klart och begripligt formulerade och vid 
tveksamhet om ett avtalsvillkors innebörd skall den för konsumenten mest gynnsamma 
tolkningen gälla92.  
 
För att avgöra om ett avtalsvillkor är oskäligt skall domstolen utgå ifrån vilken typ av varor 
eller tjänster som avtalet avser och med hänsyn tagen, vid tiden för avtalets ingående, till alla 
omständigheter i samband med att avtalet ingicks samt till alla övriga villkor i avtalet eller 
något annat avtal som det är beroende av. 93  
 
Direktivet framställer minimikrav på alla medlemsländers lagstiftningar. Detta innebär att 
nationella lagar får vara strängare men inte svagare. 
 
 

10.2 Enligt svensk rätt 
 
Det anses vara tre olika huvudgrupper av oskäliga avtalsvillkor som kan urskiljas. Dessa tre 
grupper är: 

• Villkoret är oskäligt när det strider mot tvingande konsumentskyddande lagstiftning 
eller allmänna rättsprinciper. Detta är en generalklausul som understryker att 
avtalsvillkor inte får strida mot lagstiftningen.  

• Villkoret är oskäligt om det leder till en så stor nackdel för konsumenten att det inte 
blir en rimlig balans mellan företagets och konsumentens rättigheter. 

• Villkoret är oskäligt om det är vilseledande eller oklart presenterat och konsumenten 
missleds om dess innebörd eller om sina rättigheter. 

                                                 
91 Ds 1994:29, Oskäliga avtalsvillkor m.m., Justitiedepartementet 
92 Direktiv 93/13/EEG Artikel 3 
93 Direktiv 93/13/EEG Artikel 4 
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Muntliga avtalsvillkor kan även de vara oskäliga. De muntliga avtalsvillkoren är dock inte i 
vårt fall relevanta, då de avtal vi analyserar är av skriftlig karaktär. Det sägs i förarbetena till 
36 § AvtL att ett av paragrafens syften är att utgöra en komplettering till AVLK. De 
uppenbara likheterna lagarna emellan gör att grunderna för en oskälighetsbedömning till stor 
del stämmer överens oavsett om den görs med utgångspunkt i AvtL eller i AVLK. En 
oskälighetsbedömning skall göras i ljuset av Direktivet och dess ingress94.  
 

10.3 Sammanfattning 
 
Oskäliga avtalsvillkor är de som strider mot tvingande konsumentskyddslagstiftning eller 
allmänna rättsprinciper, är till stor nackdel för konsumenten och är vilseledande eller oklart 
presenterade. Det är detta som vi ska undersöka i timeshare-avtalen som kommer i nästa 
kapitel.

                                                 
94 Antman Karlsson, Lena; Prochazka, Andreas; Edman, A, Skäligt eller oskäligt?, C-uppsats Rättsvetenskap, Karlstad, HT 2005 
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11 ANALYS AV TIMESHARE-AVTAL 
 
Vi kommer här att analysera två timeshare-avtal. Det ena är från tiden innan direktivet om 
tidsdelat boende trädde ikraft och det andra är från tiden efter. Detta för att kunna visa olika 
varianter hur avtalen kan se ut. Har det skett någon förändring i och med direktivets 
införande. 
 
 

11.1 Analys av Lanzarote Beach Clubs Köpeavtal 
 
Detta avtal är undertecknat innan timesharedirektivet trädde i kraft och innan Sverige gick 
med i EU. Vi har valt att ta med det som ett exempel på hur avtalen såg ut innan timeshare-
direktivet började gälla både i Sverige och i Spanien. Avtalet är skrivet på norska och trots att 
vi haft tillgång till lexikon har det varit svårt att översätta vissa ord i texten. Troligen har den 
svenske köparen inte orkat läsa igenom avtalet innan han skrev på. Här kommer vi endast att 
ta upp det som är de viktigaste avvikelserna. I bilaga 2 finns avtalet och i bilaga 3 finns hela 
vår analys av detta avtal.  

 
Vi skall här peka på några punkter som finns med i timesharedirektivet som gäller 
informationen som lämnas innan avtalsslutet. 
 

• Avtalet är skrivet på norska. Enligt direktivet skall avtalet numera vara skrivet på 
konsumentens modersmål. 

• Säljaren har tagit ut en handpenning vilket inte är tillåtet numera innan ångerfristen 
har gått ut. 

 
Enligt nuvarande lagstiftning finns några punkter som vi har hittat som är oskäliga i 
konsumentavtal. 
 

• Konsumenten skall ha ångerfrist som är 10 dagar från och med dagen avtalet 
undertecknas.  

• Inga betalningar får ske innan ångerfristen har löpt ut. Köparen har här betalt 
handpenning.  

• Konsumenten blir inte skyldig att betala näringsidkaren någon ersättning när avtalet 
återgår.  

• Kreditavtal undertecknade i samband med köpet skall hävas om köpet har återgått.  
• I klausul 9 Bindande verkningar. Detta är en integrationsklausul. Alla muntliga 

utfästelser och uppgifter som föregått avtalet har lika stor betydelse som det skriftliga 
avtalet. Avtalsvillkorslagen har alltså samband med marknadsföringslagen (4 § MFL), 
vars generalklausul om otillbörlig marknadsföring också kan tillämpas på vilseledande 
presentation av avtalsvillkor, vilseledande garantiutfästelser och garantiuttryck mm. 
Marknadsdomstolen har med stöd av AVLK funnit att avtalsvillkor som säger att 
säljaren inte är bunden av muntliga utfästelser är oskäliga. 

• Klausul 10 Lagvalsklausulen. Här pekar säljaren ut lagen på Guernsey som gällande 
rätt. Detta är oskäligt. Lagval brukar vara ett av vanligaste problem i avtal om 
timeshare. Om bostadslägenheten är belägen i ett land inom Europeiska ekonomiska 
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samarbetsområdet och rättsordningen i ett land utanför samarbetsområdet är 
tillämplig, gäller bestämmelserna i denna lag i den mån de ger konsumenten ett bättre 
skydd.(§18 Lagen om tidsdelat boende) 

 
 

11.2 Analys av Gran Canaria Beach Clubs Köpeavtal 
Här kommer vi att ta upp de oskäliga klausulerna. I bilaga 4 finns avtalet och i bilaga 5 finns 
hela analysen av detta avtal. 
 
Avtalet är underskriven år 1999. Direktivet om tidsdelat boende trädde i kraft år 1994. Enligt 
våra undersökningar har vi kommit fram till att Spanien är långsammast av alla 
medlemsländer med att implementera nya direktiv i spansk lagstiftning. Alla medlemsländer 
hade tagit hänsyn till direktivet redan 1997 medan för Spanien det tog nästan ytterliggare två 
år. Vid tidpunkten för undertecknandet av avtalet borde det tas hänsyn till rekvisit i direktivet 
94/47/EG. 
 
Köpeavtalet är gjort mellan köparen, Airtours Sales España, säljbolaget, och Airtours 
management España, förvaltningsbolaget, år 1999. För utom själva avtalet är det bifogad ett 
villkorsblad samt Airtours Beach Club ”Godkännelse Formulär”.  
 
Vissa punkter inom avtalet är oskäliga. 

1. I första punkten i villkorsbladet hänvisas definitioner till Medlemshandboken. 
Problemet är att köparna inte får ta del av Medlemshandboken innan de har blivit 
medlemmar. Detta innebär att de vid tidpunkten av undertecknandet av avtalet inte har 
fått fullständig information. 

2. I villkoren om upphörande står det att om ena parten bryter mot kontraktet och inom 
skälig tid inte rättar till sina misstag får andra parten bryta avtalet. Det står inte vad 
som räknas som kontraktsbrott. 

3. I villkoret om Företagsrapport går köparen med på att rapporten kan ändras under 
tidens gång vilket är oskäligt. 

4. Punkt nio i villkorsbladet är en integrationsklausul som upphäver allt som parterna har 
kommit överens om innan undertecknandet av avtalet. Enligt svensk och nordisk rätt 
är muntliga avtal lika bindande som skriftliga. Marknadsdomstolen har med stöd av 
AVLK funnit att avtalsvillkor som säger att säljaren inte är bunden av muntliga 
utfästelser är oskäliga. 

5. Ogiltiga bestämmelser tar upp oskäliga avtalsvillkor men tar bort möjligheten för 
köparen att bryta avtalet. Vad som menas är att oskäliga avtalsvillkor kan förekomma 
men i detta fall är resten av avtalet fortfarande är giltig. Detta villkor i avtalet anser vi 
vara oskäligt. 

6. Val av lag refererar till spansk lagstiftning. Spanien har antagit Direktiv 94/47/EG om 
tidsdelat boende samt satt en bortre gräns på 50 år för sina avtal. Detta avtal går ut år 
2097 vilket är längre än tillåtna 50 åren. 

 
Förutom Köpeavtalet och Villkorsbladet har köparen skrivit på en ”Godkännelseformulär”. 
Juridiska statusen på Formuläret anser vi att vara osäkert. Det är ett komplement till 
Köpeavtalet men inte del av detta. Formuläret är en bindande överenskommelse mellan 
köparen och säljaren eftersom det är undertecknad av både parterna.  
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• Det som kan anmärkas angående Formuläret är att köparen har skrivit under att de 
är medvetna att avtalet gäller för livstid och kan ärvas till deras barn. Formuläret 
hänvisar till timesharedirektivet, dvs. säljarorganisationen känner till 
förutsättningarna och är medvetna om att avtalet inte får skrivas för mer än 50 år.    

• I det finstilta står att köparen förstår att tilläggsveckor och ändringar kan 
förekomma i efterhand.  

• Punkt fem i Formuläret tar upp att köparen får rabatt på alla Airtours reseprodukter 
men betalar och ansvarar för flygtransportavgifter själv. Flygbiljetter är vanligtvis 
den största kostnaden vid resor utomlands.  

• I punkt tio, om erhållna dokument, nämns inte Medlemshandboken som innehåller 
alla regler för medlemmarna som köpeavtalet har hänvisat till. Ett par meningslösa 
klausuler kommer upp i Formuläret. 

• Avslutningsvis, vår egen favorit är den elfte punkten i Formuläret där köparen 
understryker att han/hon inte har utsatts till någon press vid undertecknandet av 
avtalet och dess bilagor. 
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12 SLUTSATSER OCH EGNA REFLEKTIONER 
 
Avsikten med uppsatsen är att sammanställa tillgänglig information om timeshare och lagrum 
som används vid oskälighetsbedömning av avtalsvillkor. Vi kommer här att svara på de två 
frågor som vi hade i problemfrågeställningen samt att redogöra för våra egna reflektioner. 
 
 

12.1  Slutsatser 
 
Vår första frågeställning var: 
 
Vilka oskäliga avtalsvillkor finns det i ett timeshare-avtal? 
 
Vi har analyserat några timeshare-avtal och hittat en del oskäliga avtalsvillkor. När en 
oskälighetsbedömning görs skall hänsyn tas till tvingande konsumentskyddande lagstiftning, 
god sed, allmänna tvingande rättsprinciper, dispositiv lag samt om obalans uppkommer 
mellan parterna till följd av ett avtalsvillkor. Det är även oskäligt om ett avtalsvillkor är 
otydligt eller vilseledande formulerat. De oskäliga avtalsvillkor som förekommande mest är: 
 

• Ångerfrist saknas 
• Handpenning tas ut innan ångerfristen har löpt ut 
• Användningen av integrationsklausul, d v s alla muntliga eller skriftliga utfästelser 

som gjorts innan avtalssluten är inte bindande 
• Lagvalsklausuler som utpekar ett lands lag som saknar eller har svag 

konsumentskyddslagstiftning.  
• Av de avtalen som vi granskade hade alla en paragraf som gällde företagets ensidiga 

rätt till villkorsändring av avtalet vilket anses som oskäligt. 
• I den ena paragrafen står att köparen har tagit del av konstitutionen medan det i nästa 

paragraf står att köparen först måste bli medlem för att få del av konstitutionen. Dessa 
två paragrafer motsäger sig själva. Eftersom konstitutionen är det regelverk som 
kommer att påverka timeshare-ägarens rättigheter och skyldigheter skall köparen få ta 
del av konstitutionen innan köpet.  

• Företaget hade också rätt att säga upp medlemskapet lite efter ”eget tycke och smak”. 
De hänvisar till köparens kontraktsbrott och anger underlåtelse att betala årsavgiften 
som en orsak men vilka andra typer som kan förekomma anges inte.  

• Säljaren kan också begå kontraktsbrott men vad det skulle kunna vara nämns inte. 
 
 
Vår andra frågeställning var: 

 
Vilken möjlighet har köparen att bryta avtalet på grund av oskäliga avtalsvillkor? 

 
• Enligt timesharedirektivet har köparen tre månader på sig att häva avtalet på grund av 

vilseledande eller avsaknad av information. Köparen kan inte berövas det skydd som 
ges genom timesharedirektivet när den fasta egendom är belägen i en medlemsstat. 
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I spansk lagstiftning sägs att avtalet är ogiltigt om:  
• det i erbjudandet saknas vissa upplysningar 
• avtalet innehåller en skiljedomsklausul är avtalet ogiltigt 

 
Vad kan en timeshare-köpare göra för att häva avtalet?  
 

• Stoppa alla överföringar från sitt bankkonto eller sitt kreditkort till anläggningen.  
• Om köparen ångrar sig direkt inom ångerfristen, skicka omedelbart en uppsägning av 

avtalet till anläggningen. Brevet ska vara rekommenderat. I meddelandet hänvisas till 
§ 36 i AvtL och § 4 i marknadsföringslagen och till timesharedirektivet. Efter det utgår 
köparen ifrån att avtalet är upphävt och slutar betala årsavgifterna. Får köparen ingen 
bekräftelse från anläggningen på att avtalet är uppsagt eller att de avvisar uppsägning, 
betala ingenting mera. Köparen har också rätt att återfå sina pengar men det brukar 
vara svårare.  

• Kontakta Konsument Europa. I vissa fall ska en polisanmälan göras. 
• Får köparen ett inkassokrav ska han skriva till inkassoföretaget och påpeka att kravet 

är tvistigt samt be dem undersöka kravet.  
• Skriv ner din historia, försök att komma ihåg namn på alla inblandade personer och 

spara framför allt alla papper.  
 
 

12.2  Egna reflektioner 
 
Vilka är då de stora förlorarna i timeshare-industrin? Först och främst är det konsumenterna 
som lurats på sina besparingar och fått sin ekonomi raserad. Som vi tidigare har nämnt pressas 
konsumenter psykologisk till att skriva på timeshare-avtalen. Inom svensk lagstiftning räknas 
det som bedrägeri och är straffbart med fängelsestraff upp till 2 år och i fall av grovt bedrägeri 
upp till 4 år. Enligt svensk rätt delas bedrägeri in i tre olika svårighetsgrader: grovt bedrägeri, 
bedrägeri samt bedrägligt beteende. 
 
Hur gick det då för våra par som vi berättat om i inledningen och i bilaga 8? 
 
Par A och Par B tog kontakt med en timeshare-expert och blev rekommenderade att sluta 
betala sina årsavgifter till respektive förvaltningsbolag. De skickade sedan brev till 
anläggningarna där de talade om att avtalen var ogiltigt enligt § 36 i AvtL och § 4 i 
marknadsföringslagen. Anläggningarna hotade med rättsliga åtgärder men hördes sedan inte 
av mera. De pengar som paren har betalat till både timeshare-företagen och mäklaren är 
troligen förlorade för alltid.  
 
Det finns solskenshistorier också. Bland annat ett par som fick tillbaka sina pengar efter att 
SVT:s konsumentprogrammet PLUS hade tagit upp deras historia i ett av sina program under 
våren 2006. Vad som gjorde att de fick tillbaka sina pengar är okänt. Kanske fick säljbolaget 
kalla fötter när media uppmärksammade parets historia.  
 
Den andra gruppen förlorare är timeshare-säljarna. De åker ner till Spanien med stora 
förväntningar. Går säljkursen och blir enligt våra källor hjärntvättade. Säljaren har fått ett 
löfte om att efter anställning skall ett legalt arbetstillstånd ordnas och ett riktigt 
anställningskontrakt. Verkligheten är en annan. Arbetstillstånd saknas, inga provisioner 
betalas ut, endast förskott och de kan tvingas bo 14 personer i en femrummare. I deras 
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anställningskontrakt finns en klausul som säger att arbetsgivaren har rätt att säga upp dem när 
de bryter mot ”något”. Det är upp till arbetsgivaren att bestämma vad detta ”något” är. En f d 
säljare som vi har talat med blev uppsagd på grund av ”negativ attityd”. Detta betydde att han 
fick gå på dagen och inte fick ut någon provision. Han hade provision för flera tiotusentals 
kronor att fordra. Många säljare kommer med drömmar om stora pengar och får åka hem med 
hjälp av konsulatet. Det vill säga de som inte dukar under för alkohol och knarkmissbruk95.  
 
Vart kommer timeshare eller timeshare-liknande produkter dyka upp i framtiden? Troligen 
kommer den att följa turisterna och deras resvanor. Asien och främst Thailand är ett rimligt 
antagande. Hur deras konsumentskyddslagstiftning ser ut vet vi inte.  
 
Idén om timeshare är i grund och botten en bra affärsidé men de oseriösa företagen har 
förstört dess rykte. Ett gott råd är att aldrig följa med på en hotellvisning för att hämta ett pris 
och att inte skriva på något avtal på plats. Fler Tips & Råd finns i vår bilaga 7. 
 

12.3  Fortsatt forskning 
 
Här kommer några förslag på ämnen för fortsatt forskning: 
 

• Varför måste vinsten vid försäljning av nyttjanderätt tas upp i deklarationen, men inte 
kapitalförlust? Detta enligt skatteverkets egen broschyr Hur man deklarerar bostad i 
utlandet, SKV 398 årgång 12 utgiven i maj 2006. 

• Anställningsvillkor för säljarna 
• Rättshjälp via försäkringsbolagen. Går det att få rättshjälpsersättning via sin 

hemförsäkring? 
• Hur många timeshare-offer har hamnat hos kommunens budgetrådgivare? 
• Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare 

gentemot konsumenter på den inre marknaden96. Det skall förbjudas inom hela EU. 
Med otillbörliga affärsmetoder förstås vilseledande och aggressiva affärsmetoder samt 
påtvingade köp. Målet är att ge alla konsumenter samma grad av skydd oavsett 
inköps- eller försäljningsort inom EU. Direktivet skall vara infört i medlemsländernas 
lagstiftning i december 2007, med hänsyn till tidigare erfarenheter i Spanien detta 
förmodligen skall ske runt 2009. 

 

                                                 
95 Enligt anonym källa 
96 http://europa.eu.int/eur-alllex/lex/LexUriServ/site/sv/oj/2005/l_149/l_14920050611sv00220039.pdf 
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Analys av Lanzarote Beach Clubs Köpeavtal 
Detta avtal är undertecknat innan timesharedirektivet trädde ikraft och innan Sverige gick 
med i EU. Vi har valt att ta med det som ett exempel på hur avtalen såg ut innan timeshare-
direktivet började gälla både i Sverige och i Spanien. Avtalet är skrivet på norska och trots att 
vi haft tillgång till lexikon har det varit svårt att översätta vissa ord i texten. Troligen har den 
svenske köparen inte orkat läsa igenom avtalet innan han skrev på.  
 
I köpeavtalet står: 
 

• Säljare är Royal Financial Services Ltd 
• Kunden köper nyttjanderätten till ett hus av Lanzarote Development Company Ltd 
• Köparen har rätt att nyttja villan under semesterperioden som är angiven i avtalet 
• Säljaren samtycker till att Köparen skall bli medlem i Lanzarote Beach Club 
• I avtalet anges även villanummer, vilken period, antal sovrum och högsta antalet 

gäster som får bo i villan 
• Inflyttningsdatum är 01/02/90 
• Köpesumman är £3776 + Medlemsavgift i II1 £99 + årsavgift £155 – handpenning 

£1210 
• Förfallodatum är 01/11/89 

 
Längst ner finns plats för köparen och säljarens underskrifter. Avtalet ser vid första anblick 
klart och tydligt ut men det finns även en hänvisning till klausuler på nästa sida. Det är inte 
alltid som kunden ”orkar” vända på bladet och läsa det finstilta på baksidan innan avtalet 
skrivs under.  
 
På baksidan finns tio klausuler och vi skall här gå igenom dem, 
 

1. Definition av orden; Klubb, Tilleggsfasiliteter, Villa, Ferieuke, Det finansierte 
belopet. Säljaren skriver även om klubbens stadgar som skall finnas som första 
bilaga till avtalet. Bilaga 2 skall vara karta över området där villans nummer är 
markerad. Bilaga 3 är en kalender där den köpta perioden är markerad. Det 
skall även ha upprättats ett eget avtal om den del av köpesumman som säljaren 
har hjälpt köparen finansiera. 

2. Här talas om vad säljare avtalar med köparen. Klausulen har fyra punkter: 
a. som ägare till nyttjanderätten har kunden rätt att nyttja villan under 

semesterperioden samt få ut en ”förvaltningsattest” i Lanzarote Development 
Company Ltd 

b. köparen skall bli medlem i klubben, med hänvisning till 8 i klubbens stadgar 
och ha rätt till att använda ”tilleggsfasiliteterna” 

c. Efter att köparen har blivit medlem i klubben skall han följa bestämmelserna i 
klubbens stadgar 

d. Säljaren skall se till att köparen blir införd i förteckningen över ägare som 
innehar en ferieattest enligt 8 i klubbens stadgar 

3. Underskriftsdatum och förfallodatum är samma. Innan underskrift skall 
köparen ha fått tillgång till alla villkor och bestämmelser som avges i avtalet. 

4. Köparens avtalsbrott. Om köparen inte betalar inom den fastställda tidsramen 
skall det betraktas som avtalsbrott. Köparen avskriver sig rätt till påminnelser 
om betalningen. Säljaren skall efter eget val ha rätt till att behålla inbetalda 

                                                 
1 Interval International, en bytesorganisation 
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belopp enligt detta avtal som skadestånd. Parten skall befrias från alla sina 
förpliktelser i detta avtal eller kan kräva ränta på det obetalda beloppet med 5 
% per år över utlåningsräntan som är satt av National Westminster Bank PLC 

5. Säljarens avtalsbrott. Om säljaren begår avtalsbrott eller bryter mot 
bestämmelser eller villkor i detta avtal, skall säljaren betala tillbaka alla pengar 
som köparen har betalt med anledning av detta avtal. 

6. Förvaltningsavgift. Köparen förstår och samtycker till att betala en årlig 
förvaltningsavgift enligt klubbens stadgar. 

7. Köparens bekräftelse. Köparen bekräftar att han har mottagit kopior på 
klubbens stadgar och kopior på alla tilläggen som omtalas i detta avtal och om 
köparen slutar att vara medlem i klubben grundat på hävning eller 
suspendering i enlighet med bestämmelserna i klubbens stadgar (t ex obetald 
förvaltningsavgift) kan rättigheten till det som här köps upphävas eller 
suspenderas. 

8. Bytesprogram. Avtalet gäller för medlemskap i Interval International. En 
fristående bytesorganisation som ger tillgång till ett ömsesidigt bytesprogram 
för medlemmarna i Lanzarote Beach Club. Alla framställningar i 
broschyrmaterial och litteratur utgivet av Interval International skall betraktas 
som framställningar gjorda av Interval International 

9. Bindande verkningar. När detta avtal har godkänts av säljare på säljarens 
huvudkontor är den bindande för båda parter samt deras arvingar, juridiska 
representanter, etterfölgere och assignater och ersätter alla tidigare 
överenskommelser och avtal mellan parterna och det är ömsesidigt förstått och 
avtalat att detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna och att ingen inledande 
framställning eller frågor som föregått detta avtal och som inte omfattas av 
eller utgör del av detta avtal skall ha någon kraft eller verkan och att detta avtal 
bara kan ändras eller modifieras med ett skriftligt dokument mellan parterna. 

10. Gällande rätt. Tolkning, skyldighet och fullgörelse av detta avtal skall på alla 
vis vara underställd lagen på Guernsey.  

 
Vi skall här peka på några punkter som finns med i timesharedirektivet som gäller 
informationen som lämnas innan avtalsslutet. 
 

• Avtalet är skrivet på norska. Enligt direktivet skall avtalet numera vara skrivet på 
konsumentens modersmål. 

• Säljaren har tagit ut en handpenning vilket inte är tillåtet numera innan ångerfristen 
har gått ut. 

 
Enligt nuvarande lagstiftning finns några punkter som vi har hittat som är oskäliga i 
konsumentavtal. 
 

• Konsumenten skall ha ångerfrist som är 10 dagar från och med dagen avtalet 
undertecknas.  

• Inga betalningar får ske innan ångerfristen har löpt ut. Köparen har här betalt 
handpenning.  

• Konsumenten blir inte skyldig att betala näringsidkaren någon ersättning när avtalet 
återgår.  

• Kreditavtal undertecknade i samband med köpet skall hävas om köpet har återgått.  
• I klausul 9 Bindande verkningar. Detta är en integrationsklausul. Alla muntliga 

utfästelser och uppgifter som föregått avtalet har lika stor betydelse som det skriftliga 
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avtalet. Avtalsvillkorslagen har alltså samband med marknadsföringslagen (4 § MFL), 
vars generalklausul om otillbörlig marknadsföring också kan tillämpas på vilseledande 
presentation av avtalsvillkor, vilseledande garantiutfästelser och garantiuttryck mm. 
Marknadsdomstolen har med stöd av AVLK funnit att avtalsvillkor som säger att 
säljaren inte är bunden av muntliga utfästelser är oskäliga. 

• Klausul 10 Lagvalsklausulen. Här pekar säljaren ut lagen på Guernsey som gällande 
rätt. Detta är oskäligt. Lagval brukar vara ett av vanligaste problem i avtal om 
timeshare. Om bostadslägenheten är belägen i ett land inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet och rättsordningen i ett land utanför samarbetsområdet är 
tillämplig, gäller bestämmelserna i denna lag i den mån de ger konsumenten ett bättre 
skydd.(§18 Lagen om tidsdelat boende) 
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Analys av Gran Canaria Beach Clubs Köpeavtal 
 
Avtalet är underskriven år 1999. Direktivet om tidsdelat boende trädde i kraft år 1994. Enligt 
våra undersökningar har vi kommit fram till att Spanien är långsammast av alla medlems-
länder med att implementera nya direktiv i spansk lagstiftning. Alla medlemsländer hade tagit 
hänsyn till direktivet redan 1997 medan för Spanien det tog nästan ytterliggare två år. Vid 
tidpunkten för undertecknandet av avtalet borde det tas hänsyn till rekvisit i direktivet 
94/47/EG. 
 
Köpeavtalet är gjort mellan köparen, Airtours Sales España, säljbolaget, och Airtours 
management España, förvaltningsbolaget, år 1999. För utan själva avtalet är det bifogad ett 
villkorsblad samt Airtours Beach Club ”Godkännelse Formulär”. 
 
Köpeavtalet inkluderar: 

• Samtycke om att köpa och sälja vissa rättigheter när det gäller Airtours Beach Club, 
Gran Canaria lägenhetskomplex. 

• Samtycke från köparen att gå med i Airtours Vacation Club Limited 
• Uppgifter om lägenheten:  
• Lägenhets nummer 
• Dagbyte 
• Lägenhetstyp 
• Antal boende 
• Veckonummer  
• Första besittningsdag 

 
• Intervallperioden, längden för avtalet i detta fall till 2097 eller den tid när köparna 

upphör att vara medlemmar 
• Inköpspris och andra avgifter: 
• Intervallpris + Inledande Serviceavgift + Administrationsavgift + moms + 

valutaföretagsavgift 
• Deposition + betalningssätt + datum 

 
• Förvaltningsföretagets uppgifter mot betald serviceavgift  
• Genom att skriva under blir de medlemmar i klubben och skall följa dess regler. De får 

garanti för utfärdat Medlemscertifikat. 
 
Köpeavtalet i sig inkluderar hänvisningar till Medlemshandboken. Den skall innehålla 
villkoren för Köpeavtalet, beräkningsunderlag för Serviceavgiften, samt Bolagsordningen och 
Stadgarna. Det står ingenstans om att köparen får tillgång till den innan han/hon har blivit 
medlem.  
 
Avtalet är undertecknat av både parterna och har blivit bevittnad. Vid första anblick märker 
läsaren inga konstigheter med avtalet. Det som känns lite ovanligt är att alla förklaringar och 
förutsättningar är finstilta och svåra att läsa medan kostnadsunderlag tar upp all plats. 
 
Avtalet är kompletterat med villkorsblad och ett Godkännelse formulär. 
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Villkorsbladet innehåller 11 punkter: 
 

1. Definitioner. Inga klara definitioner däremot hänvisning till Medlemshandboken. 
2. Mottagande av dokument. Köparen intygar att han har fått ta del av alla dokument som 

inkluderar Medlemshandboken, en kopia av klubbens Bolagsordning samt Stadgar, en 
kopia av gällande klubbregler, Företagsinformationen och annat information som 
krävs enligt Lagen om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende. 

3. Force majeure. Friskrivning från skyldigheter i händelse av skäl som ligger utanför 
skälig kontroll. 

4. Betalningsvillkor. Köparen skall betala inköpspriset (inklusive den första 
avbetalningen på Serviceavgiften) till kontot Continental Trustee Limited-Airtours 
Beach Club. Efterföljande avbetalningar på Serviceavgiften (och andra betalningar 
som kan krävas enligt avtalet) skall betalas till företagets bankkonto eller annat konto 
som företaget upplyser om från gång till gång. Alla betalningar skall göras inom 30 
dagar från faktura datum. I fall av förseningar tillkommer ränta enligt basräntan på 2 
% enligt Englands Barclays Banks basränta från gång till gång. 

5. Upphörande. Om någon av parterna bryter mot skyldigheter som lyder under 
köpeavtalet och den kontraktsbrytande parten som har meddelats detta, misslyckas 
med att korrigera detta kontraktsbrott inom en rimlig period kan någon av parterna 
avbryta köpeavtalet genom en skrivelse till övriga parter. 

6. Företagsrapport. Företagsrapport som finns införlivad i köpeavtalet är den senaste 
versionen av dokumentet som publicerats vid tidpunkten då detta avtal skrevs under. 
Köparen bekräftar att han/hon har mottagit en kopia på den senaste versionen av 
Företagsrapporten och accepterar alla ändringar som kan förekomma i denna senare 
version av Företagsrapporten jämfört med tidigare versioner som köparen kan ha sett. 
Det finns inga framställningar eller garantiavtal som utökar eller utvidgar villkoren i 
köpeavtalet. 

7. Avstående. Underlåtenhet av en part i detta avtal att följa något av detta avtalsvillkor 
skall inte vara föremål för avstående från några rättigheter som lyder under detta avtal. 
Avstående genom brott mot någon punkt i detta avtal får inte påverka parternas 
rättigheter i händelse av ytterliggare kontraktsbrott. 

8. Meddelanden. Meddelanden skall skickas med rekommenderad A-post till adressaten 
vars adress finns på detta avtal och skall anses ha anlänt fyra dagar efter det att det 
postats. 

9. Fullständigt avtal. Köparen samtycker till att alla tidigare avtal (om några) finns som 
upprättats mellan oss härmed annulleras och att köpeavtalet innehåller alla gällande 
villkor mellan parterna. 

10. Ogiltiga bestämmelser. Om någon klausul, del av klausul eller annan bestämmelse i 
detta avtal skall ogiltigförklaras eller blir ogiltigt skall kvarstoden i detta avtal gälla 
enligt förut och ingen part skall frigöras från dess resterande skyldigheter som lyder 
under detta avtal. 

11. Val av Lag. Detta avtal lyder under spansk lag och parterna samtycker till att följa 
spansk lagstiftning. 

 
Villkoren avslutas med underteckningar av både parter.  
 
Vissa punkter inom avtalet är oskäliga. 

• I första punkten i villkorsbladet hänvisas definitioner till Medlemshandboken. 
Problemet är att köparna inte får ta del av Medlemshandboken innan de har blivit 
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medlemmar. Detta innebär att de vid tidpunkten av undertecknandet av avtalet inte har 
fått fullständig information. 

• I villkoren om upphörande står det att om ena parten bryter mot kontraktet och inom 
skälig tid inte rättar till sina misstag får andra parten bryta avtalet. Det står inte vad 
som räknas som kontraktsbrott. 

• I villkoret om Företagsrapport går köparen med på att rapporten kan ändras under 
tidens gång vilket är oskäligt. 

• Punkt nio i villkorsbladet är en integrationsklausul som upphäver allt som parterna har 
kommit överens om innan undertecknandet av avtalet. Enligt svensk och nordisk rätt 
är muntliga avtal lika bindande som skriftliga. Marknadsdomstolen har med stöd av 
AVLK funnit att avtalsvillkor som säger att säljaren inte är bunden av muntliga 
utfästelser är oskäliga. 

• Ogiltiga bestämmelser tar upp oskäliga avtalsvillkor men tar bort möjligheten för 
köparen att bryta avtalet. Vad som menas är att oskäliga avtalsvillkor kan förekomma 
men i detta fall är resten av avtalet fortfarande är giltig. Detta villkor i avtalet anser vi 
vara oskäligt. 

• Val av lag refererar till spansk lagstiftning. Spanien har antagit Direktiv 94/47/EG om 
tidsdelat boende samt satt en bortre gräns på 50 år för sina avtal. Detta avtal går ut år 
2097 är längre än tillåtna 50 åren. 

 
Förutom Köpeavtalet och Villkorsbladet har köparen skrivit på en ”Godkännelseformulär”. 
Juridiska statusen på Formuläret anser vi att vara osäkert. Det är ett komplement till 
Köpeavtalet men inte del av detta. Formuläret är en bindande överenskommelse mellan 
köparen och säljaren eftersom det är undertecknad av både parterna. 

 
• Det som kan anmärkas angående Formuläret är att köparen har skrivit under att de 

är medvetna att avtalet gäller för livstid och kan ärvas till deras barn. Formuläret 
hänvisar till timesharedirektivet, dvs. säljarorganisationen känner till 
förutsättningarna och är medvetna om att avtalet inte får skrivas för mer än 50 år.    

• I det finstilta står att köparen förstår att tilläggsveckor och ändringar kan 
förekomma i efterhand.  

• Punkt fem i Formuläret tar upp att köparen får rabatt på alla Airtours reseprodukter 
men betalar och ansvarar för flygtransportavgifter själv. Flygbiljetter är vanligtvis 
den största kostnaden vid resor utomlands.  

• I punkt tio, om erhållna dokument, nämns inte Medlemshandboken som innehåller 
alla regler för medlemmarna som köpeavtalet har hänvisat till. Ett par meningslösa 
klausuler kommer upp i Formuläret. 

• Avslutningsvis, vår egen favorit är den elfte punkten i Formuläret där köparen 
understryker att han/hon inte har utsatts till någon press vid undertecknandet av 
avtalet och dess bilagor. 
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Tips och råd för att inte fastna i timeshare-fällan 
 
Ta inte emot skraplotter från okända tjejer och killar på stränderna i Spanien, Grekland och 
Portugal. De är ute efter att skicka Dig till en semesteranläggning och där säljarna kommer att 
gör allt för att Du skall skriva på ett avtal för en timeshare-andel, rese- eller semesterklubb.  
 
Om du i alla fall skulle hamna på en visning tänk på detta: 
 

• Vill du inte köpa något, GÅ DÄRIFRÅN GENAST! 
• Ge aldrig ut kreditkortsnummer eller betala något kontant på plats. 
• Be att få betänketid 
• Fråga hur lång ångerrätt du har. Svaret skall vara minst 10 dagar. 
• Betala aldrig något innan ångerrätten, minst 10 dagar, har gått. 
• Om du får ett muntligt löfte om något, se till att det står med i avtalet. 
• Titta på hur lång avtalstiden är. Kan du tänka dig att återvända till samma ställe i minst 

50 år till? 
• Fråga efter klubbens stadgar och läs dem. Köp inte grisen i säcken. I klubbens stadgar 

står vad som påverkar höjningen av årsavgiften. Det är den som måste betalas varje år. 
• Tänk på att det är bara boendet som du köper. Flygresor kommer till för varje vecka 

som du nyttjar din timeshare.  
 
Har du redan skrivit på ett kontrakt? 
 

• Stoppa alla överföringar från ditt bankkonto eller ditt kreditkort till anläggningen. 
• Skicka omedelbart en uppsägning av avtalet till anläggningen. Brevet ska vara 

rekommenderat. 
• Får du ingen bekräftelse från anläggningen på att avtalet är uppsagt eller att de avvisar 

din uppsägning, betala ingenting mera. 
• Kontakta Konsument Europa. I vissa fall ska en polisanmälan göras.  
• Om du har betalat någon handpenning/deposition, ring kreditkortsföretaget och kräv 

beloppet tillbaka. 
• Får du ett inkassokrav ska du skriva till inkassoföretaget och påpeka att kravet är 

tvistigt. Tala om att det gäller ett timeshare-avtal och att du har sagt upp avtalet inom 
ångerfristen. Inkassoföretaget skall då lägga ärendet vilande och undersöka saken.  

• Skriv ner din historia, försök att komma ihåg namn på alla inblandade personer och 
spara alla papper.  

 
Läs ditt avtal och titta speciellt på följande punkter: 

1. Står det något om ångerrätten i avtalet? 
2. Är någon handpenning/deposition uttagen innan ångerfristen har gått ut? 
3. Finns det en paragraf i avtalet som säger att bara det som står i avtalet som 

gäller? 
4. Vilket lands lag gäller för avtalet? 
5. Har Ni fått klubbens stadgar med avtalet? 
6. Vem får ändra villkoren i avtalet? 
7. Kan avtalet sägas upp och hur? 
8. Hur lång är avtalstiden? 
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Case 2 
 
Paret B köper en timeshare-vecka på Kanarieöarna. De har länge tänkt att de ska köpa en 
lägenhet i Spanien och nu har de skaffat sig vad de tror sin plats i solen. Avtalet ser bra ut och 
de har tecknat ett avtal med en bytesföretag också! Det betyder att de kan byta sin vecka på 
Kanarieöarna mot en vecka i Grekland eller på Hawaii. Dessutom kan deras barn ärva deras 
nyttjanderätt, avtalet är ju skrivet för evigt.  
 
När sedan fakturan för årsavgift kommer hem i brevlådan inser de att något är galet. Den är ju 
på flera tusen kronor mer än vad säljaren har sagt. Eftersom deras engelska är lite ringrostig 
förstår de inte allt som står i avtalet. Vad är konstitution? Det verkar vara en viktig handling 
men något sådant papper hittar de inte i bunten som de fick med sig hem. Vem ska paret 
vända sig till för att klara upp missförståndet? För det måste ju vara ett missförstånd angående 
årsavgiften eller? De provar med att ringa till anläggningen, personen som svarar kan bara 
spanska. Paret ser att fakturan på årsavgiften snart förfaller till betalning. Alltså betalar de 
fakturan och tänker att de skall komma på råd. Sakta men säkert börjar en känsla av obehag 
dyka upp. Det var kanske inte en så bra ide’ med en timeshare-vecka trots allt.  
 
De diskuterar saken och kommer fram till att de ska resa ner till Kanarieöarna och försöka 
sälja sin andel. Säljaren hade ju sagt att det var en bra investering och eftersom de var 
medlemmar i bytesklubben skulle de få rabatter på flygresorna. När paret börjar undersöka 
vad en resa skulle kunna kosta konstaterar de att det är billigare att ta en sista-minuten-biljett 
än att boka genom bytesföretaget. De söker upp sin anläggning och ber att få prata med någon 
som kan hjälpa dem med en försäljning.  
 
Kvinnan som kommer är mycket trevlig och förstår deras problem. Hon frågar hur många 
veckor de har och i vilken period. En lågsäsongs vecka, det var ju dumt. De skulle ha satsat på 
två veckor och högsäsong. För de flesta som åker till Kanarieöarna stannar ju två veckor och 
det är lättare att sälja två veckor jämfört med en. Här begår paret misstag nummer två. De 
lyssnar ännu en gång på säljaren och köper ytterligare en vecka med löfte om att kvinnan ska 
hjälpa dem att sälja båda veckorna. Paret är nu fast med två osäljbara timeshare-veckor på 
Kanarieöarna och deras ekonomi håller på att rasa ihop fullständigt. Bara årsavgifterna skulle 
räcka till två semesterresor per år. Nu betalar de på två nyttjanderätter och har inte råd att åka 
någonstans. 
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