
 

  

 

 
 

 
 

 
 
 

  
  
  

  
  
  
  

  

Fortsatta problem vid överföring av personuppgifter från EU 
till USA 

Den 17 september 2020 och den 3 mars 2021 skrev Zellberg Advokatbyrå en artikel om 
Schrems II och dess effekter i Sverige. Det har från tiden då domen meddelades i juli 2020 
kommit flertalet europeiska avgörande som slår fast och identifierar problemen med 
överföringar av personuppgifter från europeiska medborgare till USA. Som exempel kan 
nämns att den österrikiska dataskyddsmyndigheten nyligen har fattat ett beslut som 
återigen höjer ett varningens finger för rutinmässig användning av verktyg som kräver att 
europeiska medborgares personuppgifter överförs till USA för bearbetning, exempelvis via 
digitala verktyg som Google Analytics. Det österrikiska beslutet konstaterar att IP-adresser 
och identifikationer via cookiedata kan jämställas med personuppgifter för 
webbplatsbesökare, vilket innebär att dessa överföringar faller under tillämpningsområdet 
för EU:s dataskyddslagstiftning. En IP-adress måste implementera en 
"anonymiseringsfunktion" korrekt på den aktuella webbplatsen. Om det inte görs korrekt 
kan IP-adressdata tillsammans med ”annan digital data” identifiera besökare och därmed 
kan det anses vara personuppgifter i GDPR:s mening. När så är fallet måste dessa företag 
som behandlar dessa IP-adresser vidta skyddsåtgärder så att skyddet blir detsamma som det 
skydd som krävs enligt GDPR när uppgifterna riskerar att hamna i de amerikanska 
molntjänsterna. Om inte tillräckliga skyddsåtgärder är vidtagna vid sådana händelser anses 
dessa överföringar inte uppfylla GDPR:s krav för behandling av personuppgifter – vilket 
var fallet i det österrikiska målet. 

Problemet i stort kan kortfattat sammanfattas med att det tydligt föreligger en konflikt 
mellan europeiska integritetsrättigheter och amerikansk övervakningslagstiftning. 
Problemet har pågått under lång tid, men mycket har kommit upp till ytan b.la. genom att 
både Safe Harbor och Privacy Shields har ogiltigförklarats. I och med Schrems II 
konstaterade domstolen att överföring av personuppgifter från EU fortfarande kan vara 
möjligt, under förutsättningen att personuppgifterna som överförs är skyddade på 
likvärdigt sätt som om de skulle överförts inom EU. Ett problem är dock att många 
amerikanska företag som Google och andra jämförbara företag har affärsmodeller som 
bygger på att komma åt människors olika personliga data. Frågan är hur överföringen till 
dessa företag ska anpassas till efterlevnaden av domen när det skulle radikalt begränsa 
dessa företags verksamhet. 

Trots att Schrems II gäller har det ännu inte tillkommit regler kring hur efterlevnaden av 
domen ska hanteras, varför det problemet i nuläget tycks ligga i någon form av gråzon. 



 
  

 

 

  2 (2) 
 

  
  
  

  
  
  
  

  

Europeiska företag måste se till att domen efterlevs, men för att effekterna ska på riktigt slå 
igenom torde det även krävas en anpassad lagstiftning i USA där amerikanska myndigheter 
inte får tillgång till europeiska medborgares personuppgifter vid överföring av personlig 
data till amerikanska företag. Fler avgöranden från flera länder, så som i Österrike, 
kommer att komma och det visar också på att det fortsatt finns stora problem. Svårigheten 
torde också ligga i att Schrems II endast är applicerbar på EU-baserade företag och därav 
kan incitamentet från USA att garantera skydd av personuppgifterna från 
myndighetsövervakning vara mindre då de inte kan bli sanktionerade för mottagande av 
olagligt överförda personuppgifter. Problemet med motstående intressen tycks vara svårt 
att lösa. Hur, och om problemet kommer att komma till rätta med i framtiden är fortsatt 
oklart.   
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