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edogörelsen för de registrerade sjukkassornas verksamhet 
under år 1908 skiljer sig i fråga om uppställning så tillvida 
från föregående redogörelser, att framställningen fördelats på 
två särskilda publikationer, af hvilka den första härmed öfver-
lämnas till offentligheten och den andra torde komma att ut-
gifvas under, nästinstundande februari månad. 

Innehållet af nu föreliggande del öfverensstämmer i allt 
väsentligt med kap. 1—III jämte tabellbilaga i redogörelsen för 
närmast föregående år. Kap. I har utvidgats med en fram
ställning af sjukkassornas centralförsamlingars verksamhet och 
förekomst, hvarjämte i kap. II af landskommuner till sjukkasse
rörelsen lämnade kontanta bidrag närmare specificerats. 

Den senare utkommande delen afser att lämna en redo
görelse för en inom Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik 
pågående undersökning angående de registrerade sjukkassornas 
reglementariska bestämmelser vid 1908 års slut. En dylik ut
redning har, såsom i tidigare berättelser anförts, länge varit af 
behofvet påkallad, men har på grund af det därmed förenade 
tidskräfvande och vidlyftiga arbetet måst år från år uppskjutas. 
Då förhållandena emellertid numera så medgifvit, har den åsyf
tade undersökningen under senare delen af innevarande år 
kunnat påbörjas och torde inom ofvan angifna tid vara slutförd. 

Föreliggande berättelse har utarbetats af aktuarien M. 
M a r c u s , hvilken inom afdelningen har hand om arbetet med 
sjukkassestatistiken. 

Stockholm i december 1909. 

Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. 

H E N N I N G E L M Q U I S T . 

Erik Sjöstrand. 
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Registrerade sjukkassors verksamhet 
år 1908. 

1. Registrerade sjukkassor och deras medlemmar. 

Årets redogörelse omfattar 2,386 kassor. Dessutom hafva 
emellertid i tabellbilagan å sidd. 2—153 medtagits i nedan
stående tablå angifna 12 kassor, som under året utan närmare 
uppgifven anledning upphört med sin verksamhet. 

Registrerade sjukkassor upphörda under år 1908. 1) 

Antalet 
registrerade 
sjukkassor. 

l) Om i tabellen använda förkortningar se sid. 148. 

1 



2* 

Antal registrerade sjukkassor och medlemmar inom de olika länen 
vid 1908 års slut.1) 

1) De båda kassorna Xykterhets folkets och Nykterhets v ann ernås allmänna sjuk- och begrafningskassa (jfr. 
sid. 8*) äro i tabellen icke upptagna under de län, hvarest de äro registrerade, men ingå desamma, i 
fråga om såväl antal kassor som antal medlemmar, i slutsummorna for hela riket. 

2) Däribland 5 kassor, hvilkas medlemsantal ej uppgifvits. 
3) » 1 kassa, hvars » » » 
4) » 2 kassor, hvilkas » » » 
5) » S » » » » » 
6) » 14 bland städernas oeh H bland landsbygdens kassor, hvilkas medlemsantal ej uppgifvits. 
7) » 9 » » » 5 » » » » » » » 
8) » 13 » » » 4 » » » » » » a 
ö) » 13 »> » » 3 » » » » » » » 



KASSOR OCH MEDLEMMAR I OLIKA DELAR AF RIKET. 

Därjämte hafva ur föreliggande redogörelse fullständigt ute
slutits fyra kassor, hvilka enligt registreringsmyndigheternas 
från kassornas styrelser inhämtade meddelanden icke längre 
voro att anse såsom registrerade under 1908. Dessa kassor äro 
Arbetarnes vid Lomma cementverk sjukkassa, Hundramanna-
föreningens n:o 1 i Lomma sjuk- och begrafningskassa, Lomma 
arbetares sjukkassa samt Lomma arbetareförenings sjuk- och 
begrafningskassa, samtliga registrerade hos Konungens Befall-
ningshafvande i Malmöhus län. 

I detta sammanhang må äfven anmärkas, att en kassa 
under år 1908 ombytt registreringsmyndighet, i det att den 
flyttat från Konungens Befallningshafvande i Malmöhus län till 
Trelleborgs magistrat. 

Af de 2,386 registrerade sjukkassor, som redogörelsen om
fattar, räknade 2,369 kassor sammanlagdt 585,888 medlemmar 1). 
Bland dessa kassor hade 84 2 ) nyregistrerats under året, en 
siffra, som var lägre än under det föregående året, då 108 
nya registrerade sjukkassor tillkommo. Den verkliga ökningen 
i antalet registrerade sjukkassor och sjukkassemedlemmar under 
år 1908 framgår emellertid af nedanstående tablå samt af 
tabellen å sid. 4°, där kassorna fördelats mellan de olika länen 
samt mellan städer och landsbygd. 

Registrerade sjukkassor och deras medlemmar år 1908'). 

Ökningen 
i antalet 

kassor. 

1) Från 17 kassor hafva uppgifter angående antalet medlemmar ej kunnat erhållas. Jfr 
i öfrigt noterna 1—6 å föregående sida. Uppgifterna rörande antalet kassor och medlemmar 
afse öfverallt i detta kapitel, där ej annat uttryckligen angifTes, redogörclseårets slut. 

2) Till do nyregistrerade kassorna har jämväl räknats en, hvilken visserligen tidigare 
registrerats, men om hvars inregistrering vederbörande myndighet först under 1909 lämnat med
delande. 

3) Jfr sid. 2*, not 1). 

3* 
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Ökning i antal kassor och antal medlemmar inom de 
olika länen år 1908 1). 

1) Minskning angifvcs genom tecknet ~. Tabellen hvilar på samma förutsättningar som tabellen å sid. 
2*. (Jfr. noterna å nämnda sida.) 

2) De båda kassorna ^Nykterhetsfolkets sjukkassa och Nykterhetsvännernås allmänna sjuk- och begrafnings-
kassa äro i tabellen icke upptagna under de län, hvarest de äro registrerade, men ingå desamma, i fråga om 
antal medlemmar, i slutsumman för hela Tiket. 



KASSOR OCH MEDLEMMAR I OLIKA DELAR AF RIKET. 

Som af tablån å sid. 3 S framgår, var sålunda den procen-
tiska ökningen i antalet kassor och deras medlemmar för hela 
riket under redogörelseåret resp. 3,0 och 7'8 proc. Jämfö
ras dessa siffror med här nedan anförda, motsvarande tal för 
perioden 1901 —1907, så framgår, att redogörelseårets ökning 
i såväl antalet kassor som antalet medlemmar varit den relativt 
minsta under hela denna tid. 

Procentiska ökningen i antalet kassor och deras medlemmar 
under åren 1901—1908. 

Kassor Medlemmar 

År. %. %. 

1901 9-7 10-9 

1902 7-5 9-4 

1903 8'3 12-2 

1904 5-6 9-6 

1905 6-6 10-8 

1906 5 2 1 2 i 

1907 4-o l l -o 

1908 3'0 7-8 

Af de 84 under år 1908 nyregistrerade kassorna voro 31 
stads- och 53 landskassor. Det stora flertalet, nämligen 26 af 
de förra och 46 af de senare, voro sjuk- och begrafningskassor, 
d. v. s. hade i sina stadgar utfäst sig att lämna sina med
lemmar såväl sjuk- som begrafningshjälp, under det att de 
öfriga 12, däraf 5 stadskassor, voro enbart sjukkassor. 38 af 
de nyregistrerade kassorna, däraf 9 stads- och 29 landskassor, 
voro nybildade, under det att 46 kassor, således mer än hälften, 
af hvilka 22 stads- och 24 landskassor, redan förut under längre 
eller kortare tid hade varit i verksamhet, ehuru utan att vara 
registrerade 1). 

Sammanställas här of van anförda siffror rörande sjuk
kassornas och deras medlemmars antal vid 1908 års slut med 
motsvarande tal för hvarje år under perioden 1892—1907, 
såsom skett i omstående tabell, så erhålles därigenom en 

») Jfr sid. 3*, not »). 

Sjukkasse-
väsendets 

utveckling. 

5* 



KASSOR OCH MEDLEMMAR I OLIKA DELAR AF RIKET. 

öfversikt öfver sjukkasseväsendets utveckling, i riket från året 
närmast efter sjukkasselagens tillkomst. Denna öfversikt, hvilken 

Antal registrerade sjukkassor och deras medlemmar vid 
slutet af åren 1892—1908.1) 

Antal Antal 
År. kassor, medlemmar. 

1892 221 24,735 
1893 344 41,243 
1894 477 61.578 
1895 572 77,573 
1896 680 99,434 
1897 880 149,195 
1898 1,075 184,119 
1899 1,272 225,133 
1900 1,443 260,163 
1901 1,621 293,540 
1902 1,742 321,025 
1903 1,887 360,173 
1904 1,992 394,704 
1905 2,122 437,288 
1906 2,230 489,958 
1907 2,318 543,919 
1908 2,386 585,888 

gifvetvis endast kunnat taga hänsyn till de registrerade sjuk
kassorna, fullständigas genom de uppgifter rörande sjukkas
sornas registrerings- och grundläggningsår, som tabellen å sidd. 
10s—11° meddelar. 

Som bekant har det i 1891 års lag fastställda stats
bidraget till de registrerade sjukkassorna höjts tvänne gånger, 
nämligen 1897 och 1899. Inflytandet häraf kan tydligt spåras i 
nyssnämnda tabeller. Sålunda framträder i antalet under hvarje 
år nyregistrerade kassor en stark ökning under perioden 1897 
—1899, och utvisar äfven de nybildade kassornas antal för 
samma period väsentligt stegrade siffror. Efter år 1899 förete 
såväl registrering som nybildning af kassor däremot en minskad 

1) Bortsedt från medlemmarne i ett antal kassor, olika för olika år, hvilka ej lämnat 
uppgift om medlemsantalet. Siffrorna Bro hämtade ur resp. årgångar af »Registrerade sjuk
kassors verksamhet» under perioden 1892—1908. 

6* 



KASSOR OCH MEDLEMMAR I OLIKA DELAR AF RIKET. 

frekvens, ehuru . nedåtgången först efter år 1905 synes hafva 
blifvit stadigt fortskridande. 

Det vore emellertid oriktigt att häraf sluta till en ned-
åtgång i sjukkasseväsendets utveckling och sjukkassornas ut
bredning. De nyregistrerade kassorna utgöras, såsom tidigare 
påpekats, dels af redan förut verksamma, men oregistrerade 
kassor, dels af omedelbart före registreringen nybildade kassor. 
Den förra gruppen minskas sannolikt år från år därigenom, att 
det antal dithörande kassor, som årligen öfvergå till de regi
strerades led, är större än det antal nybildade kassor, hvilka 
samtidigt föredraga att tillsvidare icke registreras. En följd 
häraf är, att tillskottet till de nyregistrerade från de oregistre
rade kassornas grupp småningom måste försvagas i samma 
mån som de senares totalsiffra sjunker. Häri bör sålunda den 
förnämsta orsaken till registreringsfrekvensens nedgång eller 
stillastående ses, ehuru denna gifvetvis äfven röner intryck af 
den andra faktorn: det för hvarje år minskade nybildandet af 
kassor. Denna sistnämnda omständighet torde likväl ej häller 
böra tolkas såsom bevis på en minskad anslutning till sjuk
kasserörelsen i riket. Det är nämligen uppenbart, att sjukkasse
verksamheten under de senare åren utvecklats och vunnit ut
bredning icke så mycket genom bildande af nya som genom 
utvidgning af redan förefintliga sjukkassor, således snarare 
genom en ökning af antalet sjukkassemedlemmar än af antalet 
sjukkassor. Att så varit fallet åtminstone sedan 1901 bekräftas 
af den tidigare å sid. 5° meddelade tablån, hvilken emellertid 
för vinnande af en åskådligare bild af den fortgående anslut
ningen till sjukkassorna bör jämföras med de siffror, som nedan 
å sid. 9C' och sid. 12* meddelas rörande förhållandet mellan an
talet sjukkassemedlemmar samt rikets folkmängd. 

Såsom tabellen å sid. 2° utvisar, hvilken fördelar kassorna 
länsvis samt mellan stad och land och angifver medlemsantalet 
absolut samt i relation till invånarantalet i riket, tillhörde af 
de registrerade sjukkassor, som vid 1908 års slut voro i verk
samhet, 1,201, omfattande 290,135 medlemmar, städerna samt 1,183 
med 228,016 medlemmar landsbygden. I regel har i denna 
redogörelse till stadskassor räknats de, som registrerats hos 
magistrat (för Stockholm: öfverståthållareämbetet), samt till lands
kassor de, hvilkas registrering skett hos länsstyrelse. Härvid 
torde likväl böra anmärkas, att det finnes ett säkerligen be-

7 * 

Sjuk
kassornas 
och med

lemmarnas 
fördelning 

mellan stad 
och land. 



tydande antal kassor, hvilka räkna medlemmar bland såväl stä
dernas som landsbygdens invånare, så att åtskilliga kassor, 
hvilka äro registrerade hos magistraten i en stad, kommit att 
få sin hufvudsakligaste verksamhet förlagd till" landsbygden 
däromkring. En del kassor hafva t. o. m. i detta hänseende 
så utvecklats, att de äga ett större eller mindre antal lokalaf-
delningar inom skilda delar af riket såväl i städerna som å lands
bygden. (Jfr sidd. 13°—15°.) Endast tvänne af dessa kassor, 
hvilka sålunda egentligen knappast kunna tillräknas vare sig stad 
eller land ensamt, nämligen Nykterhetsfolkets sjukkassa och 
Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begrafningskassa, hafva 
emellertid uteslutits ur ofvannämnda summor liksom äfven ur vissa 
andra i redogörelsen meddelade tabeller och sifferuppgifter, enligt 
hvad som för hvarje fall särskildt angifves. Anledningen härtill 
har varit den, att de genom sitt osedvanligt höga medlemsantal 
intaga en särställning. Den förra, hvilken är registrerad i Karls
krona, räknade 45,452, den senare, registrerad i Eskilstuna, 
22,285 medlemmar, således tillsammans 11,6 proc. af alla de 
registrerade sjukkassornas hela medlemsantal. Skulle dessa båda 
kassors delägaresiffra i enlighet med den eljes följda fördelnings-
grunden hafva tillräknats stadskassorna 1), hade skillnaden mel
lan anslutningen till dessa och till landskassorna framstått än 
skarpare, än hvad nu är fallet, en skillnad, som likväl bör be
dömas med hänsyn till ofvannämnda omständigheter, och som på 
grund af dessa sannolikt framstår större än den i verkligheten är. 

En annan faktor, som i detta sammanhang äfven förtjänar 
beaktas, är den, att ett icke obetydligt antal personer tillhöra 
flere sjukkassor samtidigt, hvarigenom de komma att medräk
nas två eller flere gånger i de siffror, som angifva samman
lagda antalet sjukkassemedlemmar för hela riket, städerna, 
landsbygden o. s. v. Dessa tal äro sålunda högre än som 
skulle framkomma vid en beräkning af det antal personer, som 
äro sjukförsäkrade genom medlemskap i sjukkassa. En dylik 
beräkning har emellertid af kommerskollegii afdelning för arbets-
statistik verkställts under år 1907 i sammanhang med en då utförd 
undersökning af förekomsten af medlemskap i flere sjukkassor 
samtidigt2). Nämnda beräkning, enligt delvis approximativa käl-

1) I själfva Terket synes flertalet medlemmar inom nämnda kassor tillhora deras lands-
bygdsafdelningar, såsom tydligt framgår af tabellen å sid. l 5 * . 

2) Meddelanden från k. kommerskollegii afdelning för arbétsstatistik 1907, n:o 3, sidd. 
263—286. 

8* KASSOR OCH MEDLEMMAR I OLIKA DELAR AF RIKET. 



KASSOR OCH MEDLEMMAR I OLIKA DELAR AF RIKET. 

kyler, visade, att vid slutet af år 1906 antalet sjukkassemed
lemmar i riket der icke registrerade kassorna medräknade ^ 
var 507,823, under det att siffran för i sjukkassor sjukförsäkrade 
personer utgjorde 429,518 1), eller 84,6 % af den förra summan. 

Det nu påpekade förhållandet bör särskildt ihågkommas, 
då antalet sjukkassemedlemmar betraktas i relation till rikets 
Hela folkmängd. Vid 1908 års slut kommo på livarje 10,000-
tal af befolkningen i medeltal 4 registrerade sjukkassor — för 
städer och landsbygd hvar för sig resp. 9,1 och 2"9. Totalantalet 
medlemmar i dessa kassor utgjorde l0,8 proc. af folkmängden, 
eller, fordeladt på städernas och landsbygdens invånaresiffror, 
resp. 27,1 och 5-6 proc. För de åtta åren 1901—1908 te sig 
ifrågavarande tal på följande sätt. 

Antal sjukkassemedlemmar i procent af invånareantalet vid slutet af 
åren 1901-1908. 

I städerna. Å landsbygden. I hela riket. 
% % % 

1901 16-5 2-7 5-7 
1902 14-6 2« 6-2 
1903 15-9 3-2 6-9 
1904 17o 3-4 7-5 
1905 22-9 3-9 8-3 
1906 24-8 4-4 9-2 
1907 26i 5-0 10-1 
1908 27-1 5-6 10-8 

Om förestående procentsiffror för hela riket reduceras med 
ledning af nyss anförda förhållande mellan antalet sjukkasse
medlemmar samt antalet i sjukkassor försäkrade personer, 
erhållas följande tal, utvisande antalet genom medlemskap i 
registrerad sjukkassa sjukförsäkrade personer i förhållande till 
rikets folkmängd. 

Sjukförsäkrade personer i procent af invånareantalet vid slutet af 
åren 1901-1908. 

% % 
1901 4-8 1905 7,1 
1902 5-3 1906 7-8 
1903 , 5,9 1907 8-5 
1904 6,4 1908 9,1 

9* 

1) a. st., s. 270. 



10* 

De registrerade sjukkassorna i riket, 



fördelade efter registrerings- och grundläggningsår. 

11* 



KASSOR OCH MEDLEMMAR I OLIKA D E L A R AF RIKET. 

Dessa siffrors giltighet är gifvetvis beroende af, huruvida 
den för 1906 funna relationen är tillämplig äfven för åren 1901 
— 1908 och för endast de registrerade sjukkassorna, tvähne 
förutsättningar, som emellertid äga en stor grad af sannolikhet. 

Vid bedömande af dessa siffror bör emellertid hänsyn 
tagas till ytterligare den omständigheten, att vissa åldrar icke 
äro representerade i kassorna, då nämligen i regel medlem
skap . endast är medgifvet vuxna personer... En öfversikt öfver 
de under år 1907 gällande bestämmelserna i detta hänseende 
lämnas i den å sid. 49° i redogörelsen för de registrerade sjuk
kassornas verksamhet under år 1907 meddelade tabellen rörande 
»minimiålder för inträde». Af denna framgår, att omkring 4/5, 
af samtliga kassor (83 proc. — 79 proc. af städernas och 87 
proc. af landsbygdens) föreskrifva en minimiålder för inträde, 
hvilken vanligen är 15 å 18 år. Sannolikt torde emellertid, 
äfven då stadganden af ifrågavarande art icke finnas, inträde 
oftast endast medgifvas vuxna personer. Under perioden 1901 
—1908 utgjorde rikets vuxna invånare (15 år och därutöfver) 
68 proc. af befolkningen. Beräknas nu antalet i sjukkassor 
sjukiörsäkrade personer med ledning af här ofvan angifna tal 
i förhållande ej till rikets hela folkmängd,. utan till endast den 
vuxna befolkningen, erhållas följande procentsiffror. 

Antalet sjukförsäkrade personer i procent af den vuxna befolkningen 
vid slutet af åren 1901-1908. 

% 
1901 7-i 
1902 7-8 
1903 8-7 
1904 9-4 

% 
1905 10-4 
1906 11-a 
1907 12,5 
1908 13-4 

Ytterligare en korrigering af dessa siffror torde likväl slutligen 
böra ske. Såsom af framställningen i det följande framgår (jfr sid. 
19°), förefunnos vid 1908 års slut i riket 14 registrerade fortsätt
ningssjukkassor med sammanlagdt 26,223 medlemmar. Sannolikt 
torde det öfvervägande flertalet af dessa personer därjämte vara 
medlemmar i annan registrerad sjukkassa, hvadan sålunda en 
dubbelräkning af denna medlemssiffra i totalsumman för hela 
riket måste hafva förekommit. Rätteligen bör således denna 
sistnämnda siffra minskas med 26,223, hvarefter antalet sjuk-

12* 



KASSOR OCH MEDLEMMAR I OLIKA DELAR AF RIKET. 1 3 * 

kassemedlemmar för 1908 blir 559,665, samt antalet sjukför-
säkrade personer i, procent af inyånareantalet vid 1908 års slut 
8;7 .och procent af den vuxna befolkningen vid samma tidpunkt 
12-8 proc. Dessa tal, som bl. a. visa, att närmare 1/8 af rikets 
vuxna befolkning vid 1908 års slut var sjukförsäkrad genom 
medlemskap i sjukkassa, synas vara ägnade att belysa den 
verkliga anslutningen till vårt lands registrerade sjukkassor. 

Af rikets städer hade under år 1908 Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Gäfle, Hälsingborg, Norrköping och Eskilstuna de flesta 
sjukkassorna, nämligen resp. 260, 208, 96, 40, 39, 37 och 34. 
De flesta sjukkassemedlemmarne åter ägde Stockholm, Malmö, 
Göteborg, Norrköping, Eskilstuna och Gäfle i nu nämnd ord
ning med resp. 115,944, 28,294, 23,669, 11,107, 10,442 och 
8,476. l) Beräknas antalet sjukkassemedlemmar i procent af 
nämnda städers folkmängd, blir emellertid ordningen dem 
emellan en annan. Eskilstuna kommer då främst, med 37"7 
proc.1). Efter följa Malmö, Stockholm, Gäfle, Norrköping och 
Göteborg med resp. 34-9, 34'1, 26'8, 24,5 och 14-6 proc. 

Följande 12 städer saknade vid 1908 års slut ännu regi
strerad sjukkassa: Oregrund, Vimmerby, Skanör med Falsterbo, 
Laholm, Kungsbacka, Askersund, Nora, Säter, Skellefteå, Piteå 
och Haparanda. Såsom af den föregående framställningen tydlig
gjorts, utesluter emellertid den omständigheten, att någon sjuk
kassa icke registrerats i förenämnda 12 städer, ingalunda möjlig
heten, att en eller flere sjukkassor, som varit registrerade annor
städes, där utöfvat verksamhet. 

För att gifva en föreställning om i hvilken utsträckning de 
större sjukkassornas arbete varit förgrenadt öfver riket, har 
för redogörelseåret en undersökning verkställts angående antalet 
lokalafdelningar af. registrerade kassor med mer än 1,000 med
lemmar. Af dessa kassor, h vilkas antal, enligt hvad omstående 
tabell visar, var 48, arbetade, såvidt uppgifterna därom upplysa, 
17 eller omkring tredjedelen med lokalafdelningar. Uppgifterna 
från sistnämnda kassor hafva sammanställts i nedanstående 
tabell. 

Häraf framgår således, att de anförda kassorna ägde afdel-
ningar till betydligt större antal än hela antalet registrerade 
sjukkassor i riket. Vidare finner man, att af alla lokalafdelningar 

1) Med bortseende från Nykterhetsvännernas allm, sbk. i .Eskilstuna och Nykterhetsfolkots 
sk. i Karlskrona. 
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Sjukkassorna, grupperade efter storlek 1). 

det vida öfvervägande flertalet, eller 83 proc, voro till finnandes 
på landsbygden samt att 52 proc. kommo på de, i det föregående 
(sid. 8 *) omnämnda, stora kassorna bland nykterhetsfolket.8) 

Sjukkassornas storlek bar äfven under redogörelseåret visat 
sig variera mellan vidt skilda gränser. Under det att medel
antalet medlemmar inom stadskassorna var 244, inom lands
bygdskassorna 193 och för samtliga kassor 2473), ter sig en upp
delning i storleksgrupper på det sätt tabellen här ofvan utvisar. 

') Ur tabellen uteslutna äro, förutom de Tid årets slut upphörda kassorna, jämväl de 14 
af städernas och 3 af landsbygdens kassor, från hvilka uppgifter om antalet medlemmar icke 
föreligga. 

' ) En undersökning af, i hvilka kommuner här ifrågavarande kassors lokalafdelningar 
utöfva sin verksamhet, har af kollegium igångsatts. Denna utrednings resultat torde kunna 
offentliggöras under första kvartalet af år 1910. 

3) Vid beräkningen af såväl antal medlemmar i föTh&llande till inv&nareantal, som medel
antalet medlemmar pr kassa hafva, i fråga om städernas kassor, de båda förutnämnda stora kas 
sorna Nyklerhetsfolketa sjukkassa och Nykterhetsvänneraas allmänna sjuk- och begrafningskassa 
uteslutits. 
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Vissa större sjukkassors lokalafdelningar 1) vid 1908 års slut. 

1) Häri inräknas äfven kassas hufvudafdelning, där sådan finnes. 
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Af nämnda tabell framgår, att 1,088, eller 45-9 proc. af alla 
kassor,: räknade högst 100 medlemmar. Af dessa tillhörde 
något mer än halfparten, 556, eller 51,1 proc, städerna. 37 
kassor hade mindre än 25 medlemmar och nådde således icke 
den minimisiffra, som erfordras för registrering. Å andra sidan 
ägde i nedanstående tabell anförda 10 kassor mer än 5,000 med
lemmar, och utgjorde deras sammanlagda medlemsantal något 
mera än 1/4 af rikets alla sjukkassemedlemmar. 

Kassor med högre medlemsantal än 5,000 vid 1908 års slut. 

Sjukkasse-
medlem-

marnes för
delning 

efter kön. 

Af de registrerade sjukkassornas medlemmar utgjordes 
447,007 eller 76-3 proc. af män och 138,881 eller 237 proc. 
af kvinnor, således en fördelning mellan könen i den ungefärliga 
proportionen 3 : 1. Totalantalet manliga sjukkassemedlemmar 
utgjorde 16-8 proc. och kvinnliga 5-0 proc. af rikets manliga, 
resp. kvinnliga befolkning. Betraktas städer och landsbygd hvar 
för sig, finner man, att af städernas manliga invånare 42,6 proc. 
och af de kvinnliga 13'6 proc. tillhörde registrerade sjukkassor, 
under det att på landsbygden motsvarande tal voro 9,1 och 2,0 

En öfversikt af förhållandet mellan antalet manliga och 
kvinnliga sjukkassemedlemmar under perioden 1901—1908 
lämnas i följande, tabell. 
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Manliga och kvinnliga sjukkassemedlemmar vid slutet af 
åren 1901-1908. 

Tabellen visar, hur förhållandet mellan antalet män och 
kvinnor sakta förskjutits till de senares förmån under perio
den 1901—1905, att en tillbakagång i denna rörelse kunnat 
iakttagas år 1906, men att en, om ock långsam stegring sedan 
dess gjort sig märkbar. Att anslutningen af kvinnor till sjuk
kassorna likväl är stadd i ökning, framgår, om antalet kvinnliga 
sjukkassemedlemmar betraktas i förhållande till rikets kvinnliga 
befolkning, hvarvid man finner, att på 1,000 svenska kvinnor 
kommo år 1901 endast 26, men 1908 redan 50 eller nästan 
dubbelt så många kvinnliga sjukkassemedlemmar. 

Sjukkassorna fördelade efter medlemmarnes kön. 1) 

') Frånsedt de 17 kassor, från Ii vilka uppgifter angående antalet medlemmar ej kunnat erhållas. 

2 
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Allt eftersom medlemmarne i de registrerade sjukkassorna 
utgöras af endast män, af såväl män som kvinnor eller endast 
af kvinnor, kunna de lämpligen fördelas på tre olika klasser, 
hvilket skett i förestående tabell å sid. 17°. 

Liksom under föregående år varit fallet, utgjordes således 
äfven under 1908 flertalet (58'8 proc.) kassor af sådana, som om
fattade såväl manliga som kvinnliga medlemmar. Inom dessa 
kassor uppgingo kvinnorna till 29-i proc. af medlemmarne. 
Emellertid uppgick antalet kassor, dit tillträde på grund af stadge
bestämmelser eller tradition endast medgifvits män, fortfarande 
till en så betydande del som 38"9 proc, under det att endast 2-3 
proc. af alla kassorna upprättats uteslutande för kvinnor. 

Af de registrerade sjukkassorna voro flertalet, 2,213, eller 
92,8 proc. sjuk- och begrafningskassor, hvilka utfäst sig att vid 
medlems, understundom äfven vid medlems anhörigs död, utbe
tala ett visst belopp i s. k. begrafhingsbjälp. Endast 171 eller 
7-2 proc. af samtliga registrerade kassor voro enbart sjukkassor. 
Tvänné rena begrafningskassor, nämligen Enköpings hundra-
mannakassa och Arbetarnes begrafningskassa i Skallsjö socken, 
Alfsborgs län, voro äfven registrerade såsom sjukkassor. Om 
man bortser från dessa båda kassor, fördelade sig öfriga regi
strerade sjukkassor på följande sätt mellan de tvänne arterna 
af kassor. 

Fortsättnings-
kassor. 

18* 

. . . . Antal . Antal Antal kassor, ,, Antal kassor. ,, medlemmar. medlemmaT. 

I städerna 1,122 326,461 80 31,069 
Å landsbygden 1,091 215,142 91 12,757 

Summa 2,218 541,606 171 43,826 

Med afseende å de i denna tabell anförda medlemssiffrorna 
må emellertid framhållas, att inom en sjuk- och begrafnings
kassa medlemmarne icke alltid tillhöra såväl sjuk- som begraf-
ningshjälpsafdelningen samtidigt, utan kan skillnaden mellan 
antalet personer i den ena och den andra af dessa afdelningar 
understundom vara ganska väsentlig. 

Fortsättningsförsäkring har under de senaste åren vunnit in
steg äfven bland vårt lands sjukkassor, och svnes vid 1908 
års slut hafva nått en viss spridning. Vid nämnda tidpunkt 
funnos nämligen såsom tidigare nämnts bland de registrerade 

Sfruk- och begrafnings
kassor. Enbart sjukkassor. 
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sjukkassorna 14 fortsättningskassor med sammanlagdt 26,223 
medlemmar, hvilka åt dessa beviljade understöd, sedan sjuk-
hjälpen upphörde inom den eller de vanliga sjukkassor, den 
sjuke tillhör. Dessa fortsättningskassors namn och första verk
samhetsår samt antalen till dem anslutna kassor och medlemmar 
framgå af nedanstående tablå. 

Fortsättningskassor och deras medlemsantal vid 1908 års slut. 

En af dessa kassor hade således grundlagts redan år 1904, 
en annan år 1905 och 2 år 1906, medan under hvart och ett 
af åren 1907 och 1908 fortsättningskassornas antal ökats med 5. 
9 af dem voro bildade såsom öfverbyggnad till en eller ett 
flertal andra kassor, hvilka anslutit sig till fortsättningskassan 
med alla eller ett visst antal af sina egna medlemmar. Det högsta 
antalet anslutna sjukkassor eller 52 ägde den äldsta fortsättnings
kassan, Sjukföreningen Central i Göteborg, under det att tvänne 
skånska kassor bildats endast af hvardera en sjukkassa. Inom 
5 fortsättningskassor var formen för anslutningen ej kollektiv, 
utan möjliggjorde dessa inträde för hvarje person, som förut 

l) Anslutningen till kassan är ej kolltktiv, utan personlig. 
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tillhörde annan sjukkassa. Af det sammanlagda medlemsan
talet, 26,223, kom närmare 1/3 ensamt på en kassa (Malmö
kassan) och något mer än 2/3 på sammanlagdt tre kassor 
(Malmökassan, Sydvästra Skånes centralförening samt Central 
i Göteborg). 

1 redogörelsen för de registrerade sjukkassornas verksam
het under år 1907 lämnades en utförlig framställning1) för 
uppkomsten och bildandet af Sveriges allmänna sjukkasseför
bund såsom ett första fruktbärande resultat af de senaste årens 
sammanslutningssträfvanden inom den svenska sjukkasserörel
sen. Vid 1908 års slut voro till nämnda förbund enligt där
ifrån inhämtade uppgifter anslutna kassor med sammanlagdt 
177,893 medlemmar, d. v. s. 30 proc. af medlemmarne i landets 
registrerade sjukkassor. 

Då det synts vara af intresse att äga en närmare känne
dom jämväl om en annan af sjukkasserörelsens på de senare 
åren utbildade sammanslutningsformer, den lokala — i motsats 
till allmänna sjukkasseförbundet såsom den hela landet omslu
tande organisationen — har för år 1908 material insamlats 
rörande de s. k. centralförsamlingarna, hvilka äro denna lokala 
sammanslutnings organ. Fullständiga uppgifter hafva influtit 
från 22 centralförsamlingar och hafva sammanförts i vidstå-
ende tabell å sid. 21°. Ytterligare en eller tvä organisationer 
af denna art torde vid 1908 års slut hafva varit i verksamhet, 
men hafva icke besvarat till dem ställda förfrågningar. 

Såsom af tabellen å sid. 2\° framgår, där hithörande upp
gifter sammanförts, har en af centralförsamlingarna bildats redan 
1892, men var denna likväl vid 1908 års slut ännu den till 
medlemsantalet näst minsta af alla församlingarna. Eljes till
höra allas grundläggningsår 1900-talet och för de flesta af dem 
(16) inföll detta år 1906 eller senare. Vid 1908 års slut ut
gjorde centralförsamlingarnas sammanlagda medlemsantal 145,146 
och antalet till dem anslutna kassor 558. I medeltal utgjorde 
detta för hvarje centralförsamling omkr. 25 kassor och 6,598 
medlemmar. Det största antalet medlemmar eller 44'0 proc. af 
samtliga räknade Stockholms centralförsamling, under det att 
Göteborgs ägde det högsta antalet anslutna kassor eller 22-6 
proc. af samtliga. Den afgift, som de till centralförsamlingen 

1) a. st. ss. 18*—21*. 

Central-
församlingar. 

Sveriges allm-
sjukkasse-
förbund. 

20* 
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Sjukkassornas centralförsamlingar år 1908. 

hörande kassorna hade att erlägga, beräknades i regel till en 
viss summa per medlem och år, utgörande 10 öre inom 2 
kassor, 8 öre inom 1, 7 öre inom 2, 6 öre inom 1, 5 öre inom 
6, 4 öre inom 1, 3 öre inom 2, 2 öre inom 6 och 1 öre inom 

1) Dock minst 2 kr. pr kassa. 
2) Bestämmes hvarje är. 
3) Dock minst 3 kr. pr kassa. 
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1 kassa. De oftast förekommande kontingenterna voro således 
5 och 2 öre. I några fall angafs därjämte ett visst minimi
belopp för den på hela kassan belöpande afgiften (2 eller 3 kr.). 

Centralförsamlingarnas stadgar, hvilka i allmänhet äro kort
fattade, angifva såsom ändamål för organisationernas verksam
het deras sträfvan att tillgodose de inom ett samhälle förefint
liga sjukkassornas gemensamma intressen. Därvid formuleras 
syftemålen understundom endast i allmänna ordalag, men ofta 
angifvas dessa särskildt böra innebära arbetet för ernående af 
kommunalt understöd åt sjukkassorna (15 församlingars stad
gar), för anslutning till sjukkasseförbundet (7 stadgar), för för
bättring af samhällets sanitära förhållanden (8 stadgar) o. s. v. 

Ett verksamt arbete för fullföljande af bl. a. sistnämnda 
syfte har utförts af centralförsamlingen i Malmö. Denna, som 
bildades år 1903 och vid 1908 års slut räknade 75 anshitna 
kassor (78'1 proc. af alla i Malmö registrerade kassor) med 
15,001 medlemmar, hade år 1906 gått i författning om bildande 
bland samhällets sjukkassor af en folkbadsförening enligt andels
principen, i öfverensstämmelse med den af lagen om föreningar 
för ekonomisk verksamhet föreskrifna formen. Andelarnes stor
lek skulle utgöra 25 kr., hvarvid hvarje kassa skulle deltaga 
med en andel samt ytterligare en för hvarje påbörjadt hundra
tal medlemmar, så snart detta öfverstege 25. Ofriga medel 
borde såvidt möjligt inom kassorna upplånas, sedan stadens 
garanti mot eventuell förlust utverkats. En nära samverkan 
skulle åvägabringas mellan denna folkbadsförening och en kom
mitté inom stadsfullmäktige, som fått ärendets närmare utred
ning om hand. Föreningen hade redan vid 1906 års slut upp
nått anslutning från 59 kassor med omkring 14,000 medlemmar 
och af staden för badhusets uppförande förvärfvat en tomt på 
synnerligen förmånliga villkor. Vid 1908 års slut voro till 
föreningen anslutna 63 kassor, hvilka utom stadgade insatser 
jämväl såsom lottbrefslån inbetalat 50,000 kr. 

Malmö sjukkassors centralförsamling har dessutom äfven 
gifvit uppslaget till bildande af en för sjukkassor, begrafnings-
kassor, arbetarorganisationer o. s. v. afsedd sparbank, hvilken 
började sin verksamhet 1907. Vidare har i anslutning till 
centralförsamlingen grundats en för Malmö sjukkassor afsedd 
understödsfond, hvars tillgångar vid slutet af första räkenskaps
året, 1908,. utgjorde 9,413 kr. 85 öre. 
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Eskilstuna centralförsamling har sedan år 1904 anställt 
fasta sjukbesökare, hvilka utföra sjukvisitation inom de kassor, 
som för sådant ändamål anslutit sig till församlingen. Dessa 
sjukbesökares antal var vid 1908 års slut 2 och deras samman
lagda lön 3,100. Medel för bestridande af kostnaderna för 
denna verksamhet åvägabragtes genom uttaxering af 45 öre 
per medlem i de kassor, som betjänade sig af de fasta sjuk
besökarne. Inom ytterligare en centralförsamling har en lik
nande anordning varit föreslagen, men icke föranledt någon 
åtgärd. 

Åtskilliga centralförsamlingar hafva, såvidt af uppgifterna 
framgår, äfven verkat för bildande inom sina resp. orter af en 
fortsättningskassa, antingen i direkt anslutning till centralför
samlingen (5 kassor) eller ock såsom fristående organisation (2). 

Med afseende på sättet för de anslutna kassornas repre
sentation i centralförsamlingens styrelse innehålla stadgarna 
olika bestämmelser. Oftast tillkommer dock kassorna repre
sentationsrätt med 1 ombud för hvarje 100-tal anslutna med
lemmar (10 församlingar), hvarvid likväl antalet ombud be
gränsas uppåt genom tilläggs föreskrifter af skiftande innehåll. 
Inom 5 församlingars styrelser fingo kassorna låta sig represen
teras med ett ombud först per 200 medlemmar och inom 1 
församling (Stockholms) var antalet ombud inskränkt till ett 
per 1,000 (för det första 1,000-talet likväl två ombud, 1 per 
500) medlemmar. 

Slutligen inhämtas af centralförsamlingarnas uppgifter, att 
18 af de i förestående tablå redovisade vid 1908 års slut voro 
anslutna till sjukkasseförbundet. 

2. De registrerade sjukkassornas ekonomiska 
förhållanden. 1) 

Inkomster. 

De registrerade sjukkassornas inkomster under år 1908 
uppgingo till sammanlagdt .7,210,841 kr. 37 öre, hvaraf på 
städernas kassor kommo 4,945,260 kr. 12 öre och på lands-

1) Jfr sammandraget å sidd. 44*—45*. 

1. Inkomster. 
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bygdens 2,265,581 kr. 25 öre. En öfversikt öfver de olika 
slagen af inkomster och deras storlek lämnas i följande tablå. 

Sjukkassornas inkomster år 1908. A. 

Fördelade mellan sjuk- och begrafningskassor och enbart 
sjukkassor gestaltade sig inkomsterna på följande sätt: 

Sjukkassornas inkomster år 1908. B. 

1) Se specifikationen å sid. 28*. 
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Af de olika slagen af inkomster utgjorde sålunda med
lemmarnas af gifter och bidrag den hufvudsakligaste delen; dessa 
båda poster uppgingo tillsammans till omkring '6ii eller 78-2 proc. 
af hela inkomstbeloppet, om samtliga kassor på en gång tagas 
i betraktande. De relativt mindre betydande posterna: inträdes-
afgifter och böter äro därvid icke inberäknade; dessa poster 
uppgingo under år 1908 till resp. 128,177 kr. 66 öre och 
54,197 kr. 71 öre och äro inbegripna bland »öfriga inkomster». 

Med afseende på de båda posterna regelbundna afgifter 
och utdebiterade bidrag förtjänar anmärkas, att de till sin inbör
des storlek förete stora olikheter inom olika kassor. Detta har 
sin grund bland annat däri, att medan vissa kassor upptaga 
bidrag af medlemmarne uteslutande eller i öfvervägande grad 
i form af regelbundna årsafgifter, andra kassor däremot, 
i mån af behof, i större eller ringare utsträckning uttaxera 
de erforderliga bidragen på medlemmarne. Huru dessa förhållanden 
gestaltat sig under redogörelseåret framgår af nedanstående tablå. 

Inom mer än hälften af kassorna (58 proc.) uttogos, enligt 
hvad nämnda öfversikt utvisar, afgifterna från medlemmarne i 
form af regelbundna årsbidrag, tmder det att inom en tredjedel af 
kassorna delägarnes afgifter utgingo i form af såväl regelbundna 
som utdebiterade bidrag. Dessa sistnämnda kassors inkomster 
af hithörande slag öfverstego de inkomster, som de förstnämnda 
kassorna erhöllo af endast regelbundna afgifter, med omkr. 58 proc. 

Bland de sjuk- och begrafningskassor, inom hvilka såväl regel
bundna afgifter som utdebiterade bidrag förekomma, finnas emel-

a) Medlems
bidrag. 

Regelbundna afgifter oeh utdebiterade bidrag inom sjukkassorna år 1908. 
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lertid säkerligen åtskilliga, hvilka i regel täcka den egentliga sjuk
kassans utgifter medelst fasta afgifter och vanligen endast för 
bestridande af begrafningshjalpen tillämpa uttaxeringssystemet. 

Fördelas summan af nu anförda afgifter per medlem, finner 
man, att den genomsnittliga årliga utgift, såväl för regelbundna 
som för uttaxerade bidrag, hvilken under 1908 ålåg hvarje sjuk
kassemedlem, utgjorde 9 kr. 86 öre. Nedanstående tablå, som 
meddelar en jämförelse mellan denna siffra och motsvarande tal för 
åren 1901—1907, synes gifva vid handen, att sjukkassemed-
lemmarnes afgiftsbelopp sedan 1901 varit stadt i nästan oaf-
bruten uppåtgång. 

Genomsnittliga afgiften 
per medlem. 

Kr. 

1901 8-86 

1902 9.06 

1903 9.03 

1904 9.S5 

1905 9.19 

1906 9.47 

1907 9.62 

1908 9-86 

Bland öfriga poster på kassornas inkomstsida uppgick det 
af staten lämnade s. k. förvaltningsbidragel, enligt kassornas 
uppgifter, till sammanlagdt 470,437 kr. 44 öre — 6-5 proc. af 
det totala inkomstbeloppet — b vilket utgör 37,724 kr. 77 öre 
mer än som utgick under föregående år. Ifrågavarande bidrag, 
hvilkas storlek senast fastställts år 1899, grunda sig på kassor
nas minsta antal afgiftspliktiga medlemmar under närmast före
gående år (1907). Den på hvarje sjukkassemedlem kommande 
anparten i det under redogörelseåret utanordnade statsbidraget 
belöpte sig till 82 öre. 

Såvidt af de insända uppgifterna framgår, hafva 2,256 af 
samtliga i redogörelsen upptagna kassor, nämligen 1,143 af stä
dernas och 1,113 af landsbygdens, blifvit delaktiga af förenämnda 
belopp. Å andra sidan hafva, om man bortser från de 17 kassor, 
från hvilka inga uppgifter i berörda afseende föreligga, 113 
kassor icke uppburit något statsbidrag. Större delen af dessa, 
eller 70 st., voro emellertid sådana, som blifvit registrerade 
under redogörelseåret. 

b) Förvalt
ningsbidrag. 
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Enligt i kungl. statskontoret inhämtade uppgifter utgjorde 
sammanlagda beloppet af under år 1908 utanordnade förvalt
ningsbidrag till registrerade sjukkassor 474,020 kr. 99 öre. 
Olikheten med nyssnämnda ur sjukkassornas uppgifter fram
gångna belopp torde förklaras bland annat däraf, att dels 
uppgifter saknas från några kassor, dels i åtskilliga fall förvalt
ningsbidragen blifvit i sjukkassornas redogörelser uppförda med 
afdrag af vissa med bidragets lyftande förenade kostnader. 

I följande tablå angifvas sammanlagda beloppen af de 
under hvarje år af perioden 1892—1908 till registrerade sjuk-

Förvalt-
nings-

År. bidrag. 

Kr. 

1892 8,723.27 

1893 28,852-80 

1894 32,960-86 

1895 40,36439 

1896 47,758-74 

1897 57,506-28 

1898 147,990-88 

1899 189,720-29 

1900 234,591-52 

Proc. af 
utgifter. 

3-2 

7-1 

6-9 

6-4 

5-8 

4-5 

8-9 

8-5 

9-6 

Färvalt-
nings-

Ar. bidrag. 

Kr. 

1901 260,903-25 

1902 293,659-37 

1903 321,61050 

1904 344,387-75 

1905 372,597-25 

1906 406,224-50 

1907 432,940-60 

1908 474,020-99 

Summa 3.094,813 24 

Proc. af 
utgifter. 

% • 

9<t 

9-6 

9-5 

8-6 

9-5 

8-6 

7-7 

7-4 

kassor utanordnade statsbidrag i enlighet med de uppgifter, 
som i kungl. statskontoret inhämtats, hvarjämte äfven stats
bidragets procentiska storlek i förhållande till kassornas sam
manlagda utgifter meddelas. Procenttalen äro beräknade på 
grund af de i föregående årgångar af denna redogörelse an-
gifna belopp å såväl statsbidrag som sjukkassornas utgifter. 

Ränteinkomst till ett totalbelopp af 535,549 kr. 32 öre hade 
1,145 af städernas och 1,131 af landsbygdens kassor att upp
visa. Sedd i relation till kassornas kapitaliserade tillgångar, 
torde nämnda summa motsvara en ränteafkastning af i genom
snitt 4-8 proc. 

Under rubriken »öfriga inkomster» upptagna poster äro af 
växlande natur; de mera betydande kunna specificeras på sätt, 
som af omstående tablå framgår. Där redovisade inträdes-
afgifter hafva erlagts inom 2,016 och böter inom 1,163 
kassor. Garantimedlen, hvilka inom ifrågakommande kassor 

c) Ränte
inkomst. 

d) Öfriga 
inkomster. 
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erlagts af inträdande medlemmar såsom säkerhet för full
görandet af deras förpliktelser, med återbetalningsskyldighet 
for kassan vid medlems död eller utträde ur densamma, 
voro fördelade på 370 kassor. Ett antal af 49 kassor hade 
under året inkomst af hyror från fastigheter eller inventarier. 
I tablån icke specificerade »andra» inkomster äfvensom inkomster 
af fester eller liknande tillställningar fördela sig på 436 kassor. 

Specifikation af »öfriga inkomster». 

I ett ganska stort antal fall hafva gåfvor och bidrag af 
utomstående under året kommit de registrerade sjukkassorna till 
del. Häribiand äro i främsta rummet att nämna bidrag af 
medlemmarnes arbetsgifvare, hvilka förekommit i 205 fall, hvaraf 
76 kommo på städernas och 129 på landsbygdens kassor. Af 
närbesläktad natur äro de böter o. d. från fabriker, som tillfallit 
79 kassor. Från »andra utomstående» hafva 143 kassor fått 
mottaga större eller mindre kontanta belopp. 117 kassor hafva 
jämväl såsom inkomst särskildt redovisat de inbetalningar, som 
af medlemmarne gjorts på grund af kassans anslutning till en 
fortsättningsförening. Denna summa, hvilken under år 1908 
uppgick till 28,072 kr. 31 öre, bör således rätteligen minska 
det för samtliga kassor såsom årsafgift angifna beloppet. Då 



det likväl icke varit möjligt att för här afsedda år kontrollera, 
huruvida uppgifterna i detta hänseende från alla kassor varit 
exakta eller fullständiga, har beloppet upptagits såsom särskild 
inkomst, liksom äfven skett med motsvarande post å utgifts
sidan. 

Då de direkta bidragen till sjukkassorna från kommunerna 
under de sista åren varit ägnade att tillvinna sig ett allmän
nare intresse, har det genom särskild hänvändelse till regist
reringsmyndigheterna och kassor insamlade materialet rörande 
denna punkt samt de af kassornas redogörelser lämnade upp
gifterna sammanförts i omstående tablå. 

Häraf framgår således, att kommunalt understöd år 1908 
åtnjutits af 234 stadskassor, fördelade på 16 städer, och af 60 
landskassor inom 52 landskommuner. Af stadsfullmäktige be-
viljadt bidrag har utgått: 

a) med visst belopp till en inom staden registrerad kassa 
(Oskarshamn, Mariestad); 

b) med visst lika stort belopp till vissa inom staden ar
betande kassor (Varberg, Västervik); 

c) med visst belopp för hvarje medlem i en inom staden 
registrerad sjukkassa (Malmö, Lund, se sid. 31*, not 2) och4)); 

d) med visst belopp för hvarje sjukkassemedlem i alla inom 
staden befintliga kassor enligt växlande detaljbestämmelser (Lin
köping, Norrköping, Halmstad, Göteborg, Karlstad, Kristinehamn, 
Örebro); 

e) med »hälften af statsbidraget för de sjukkassemedlem
mar, som varit inom staden mantals- och skattskrifna» (Falun). 

Det system, som sålunda följts af flertalet städer, är det 
under d) anförda. För bidragens utgående hafva i allmänhet 
vissa villkor fastställts, hvarvid formuleringen likväl i regel 
varit i hufvudsak likartad inom de olika kommunerna. Som 
exempel på dessa bestämmelsers affattning må här nedan cite
ras de, som godkänts af stadsfullmäktige i Göteborg enligt 
protokoll den 25 januari 1906. 

Stadsfullmäktige beslöto: 
»l:o) att åt en hvar i Göteborg befintlig sjukkassa bevilja tillsvidare 

från och med år 1906 ett årligt förvaltningsbidrag af 50 öre för hvarje 
afgiftspliktig, i Göteborg eller Lundby mantalsskrifven medlem, kassan 
under nästföregående år städse haft, under villkor: 

a) att sjukkassan blifvit hos magistraten i Göteborg registrerad i 
enlighet med lagen om dylika kassor samt erhållit statsbidrag för det år, 
kommunalt bidrag begärdes; 
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Bidrag af kommuner åt sjukkassor under 1908 (forts.). 

b) att sjukkassan under nästförutgångna år utöfver bidrag från staten 
haft egna inkomster, minst uppgående till sammanlagda beloppet af stats
anslaget och det från stadskassan utgående bidraget; 

c) att sjukkassans medlemsavgifter icke utan stadsfullmäktiges med-
gifvande nedsattes under det belopp, med hvilket dessa afgifter utgått 
under år 1905; 

d) att skriftlig ansökan, åtföljd af alla de handlingar, sjukkassan 
hade att förete till styrkande af sin rätt till bidrag från staden och till 

J) Templarnes sbk. 
2) Understödet utgår till Malmö sjukkassors fortsättningsförenmg för hvarje afgiftspliktig 

i Malmö mantalsskrifven medlem, som föreningen under närmast föregående år städse haft. 
3) Bidraget utbetaldt först under år 1909. 
4) Understödet utgår till Lunds reg. sjukkassors fortsättningsforening, för hvarje afgifts

pliktig, i Lund mantalsskrifven medlem, som föreningen under närmast föregående år städse haft. 
5) Varbergs nykterhetsfolks sbk. 
6) Arbetareföreningens sbk. 
7) Hälften af statsanslaget. 



bestämmande af bidragets storlek, till drätselkammaren årligen ingåfves 
senast före utgången af Oktober månad; och 

e) att stadsfullmäktige och drätselkammaren vore berättigade att, 
på sätt de ansågé lämpligt, utöfvå kontroll däröfrer, att ofvan angifna 
villkor blefve af sjukkassan uppfyllda; samt 

2:o) att det anslag, som sålunda för ifrågavarande ändamål beviljats, 
skulle utgå ur stadens andel af bränvinsmedel och af drätselkammaren, 
i mån af behof, förskjutas af medel, som vore för ändamålet tillgängliga.» 

Den viktigaste skillnaden mellan dessa bestämmelser och 
dem, som, enligt hvad tillgängliga meddelanden synas gifva vid 
handen, äro gällande i öfriga hithörande städer, är den, att i 
Göteborg liksom i Halmstad och Örebro understödet utbetalas 
endast för inom kommunen mantalsskrifna sjukkassemedlemmar 
(hvilket äfven är fallet i Malmö och Lund), under det att någon 
dylik inskränkning icke föreskrifvits i Linköping, Norrköping, 
Karlstad och Kristinehamn. 

Af de 52 landskommuner, som utbetalade kontant under
stöd åt inom kommunen arbetande sjukkassor, voro de flesta 
belägna i Kristianstads, Malmöhus och Östergötlands län (resp. 
14, 9 och 7 kommuner). I intet fall utgick detta bidrag med 
visst belopp per sjukkassemedlem, utan anslog kommunalstäm
man i regel en viss rund summa att utgöra kommunens under
stöd till en namngifven kassa. Af 2 kommuner utdebiterades 
denna summa per skattefyrk, under det att den i 23 kommuner 
utgick af de såsom hundskatt inflytande medlen. 

Utom i det föregående berörda inkomster hafva i många 
fall ofta afsevärda belopp under året kommit medlemmarne direkt 
till godo, utan att detta skett genom kassans förmedling, hvadan 
icke heller hithörande summor kunnat inflyta i kassornas räken
skaper. Nu nämnda summor hafva utgått såsom likvid för 
läkarevård och medicin och hafva bestridts af arbetsgifvare. 
I uppgifterna fullständigt angifna äro 205 fall af ifrågavarande 
slag, hvartill kommo 64 liknande fall, då beloppen å de af 
arbetsgifvarne bestridda kostnaderna icke kunnat angifvas. 
Närmare specifikation af dessa bidrags utgörande lämnas i 
nästföljande tablå å sid. 33°. 

Endast i de fall, då arbetsgifvarens kostnader af hithörande 
slag blifvit angifna, uppgingo dessa sålunda till 255,544 kr. 
27 öre. Läggas härtill de redan under »öfriga inkomster» upp
tagna belopp, som kassorna i form af kontanta gåfvor eller 
bidrag fått mottaga af arbetsgifvare, befinnes, att i de fall, då 
uppgifter föreligga, inalles 423,382 kr. 6 öre, således föga mindre 
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Arbetsgifvarnes direkta bidrag till bestridande af kostnader för läkarevård 
och medicin för sjukkassemedlemmar år 1908. 

än statsbidragets belopp, direkt eller indirekt kommit sjukkas
sornas medlemmar till godo på grund af det närmare förhållande, 
bvari kassorna stått till medlemmarnes arbetsgifvare. 

Utgifter. 

De registrerade sjukkassornas utgifter under redogörelseåret 
framgå af nedanstående båda tabeller. 

Sjukkassornas utgifter år 1908. A. 

1) Se specifikationen å sid. 38*. 

33* 

2. Utgifter. 

3 
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Sjukkassornas utgifter år 1908. B. 

Under rubrikerna »kontant sjukhjälp», »begrafningshjälp»-
samt »läkarearfvoden, medicin o. d.» äro icke inbegripna kostna
der af ifrågavarande slag för sjukkassemedlemmarnes anhöriga,, 
utan hafva dessa kostnader upptagits bland »öfriga utgifter». 

Inom samtliga kassor tillsammantagna belöpte sig utgif
terna för understöd af olika slag till 87,9 proc. af utgifternas 
totalsumma, medan för förvaltningskostnader och »öfriga iit-
gifter» motsvarande procenttal voro resp. l0,0 och 2,1. 

Om man bortser från de båda begrafningskassorna En
köpings hundramannakassa samt Arbetarnes begrafningskassa 
i Skallsjö, har kontant sjukhjälp under året, så vidt af upp
gifterna framgår, utbetalts af samtliga kassor med undantag 
af 14 stadskassor och 3 landskassor. Af dessa hafva emellertid 
6 kassor utöfvat sin verksamhet endast under en del af året. 

Den genomsnittliga utgiften per medlem för sjukhjälp under 
året gestaltade sig på följande sätt: 

Kontanta sjukhjölpens storlek 
i genomsnitt pr medlem. 

Kr. 
Kassor i städerna 888 

» å landsbygden 6'90 
Samtliga kassor 8'12 

Bland samtliga 2,215 sjuk- och begrafhingskassor — inkl 
ofvannämnda båda begrafningskassor — har under redogörelse-

34* 

a) Sjukhjälp 
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ningshjälp. 
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året begrafningshjälp utbetalts af 760 bland städernas kassor 
med sammanlagdt 687,069 kr. 89 öre, samt af 620 bland 
kassorna på landsbygden med 162,362 kr. 61 öre. De belopp, 
som i begrafningshjälp lämnats vid medlems hustrus eller barns 
död, äro icke inberäknade i nu anförda siffror. 

Af tabellen å sid. 36° framgår, i hvilken utsträckning 
understöd i form af läkarearfvoden eller medicin under året 
förekommit inom de registrerade sjukkassorna, oafsedt om helt 
och hållet på ifrågavarande sjukkassas egen eller på arbets-
gifvares eller slutligen till en del på kassans och till en del 
på arbetsgifvares bekostnad. Dylika understöd förekommo inom 
678 kassor, ungefärligen jämnt fördelade bland städernas och 
landsbygdens kassor. De belopp, som under denna form kommo 
medlemmarne till godo, kunna icke exakt angifvas, enär upp
gifter för de af arbetsgifvarne utbetalade summorna i ett stort 
antal fall saknas. De redovisade beloppen uppgingo emellertid 
i de fall, där understöden gällde såväl läkarevård som medicin 
till 264,859 kr. 80 öre, i de kassor, där endast läkarevård 
ifrågakom, till 138,147 kr. 76 öre samt i de få fall, där under
stöd utgick endast för medicin, till 5,844 kr. 71 öre. 

I de fall, där sjukkassan ensam bestridt här berörda kost
nader fördelade dessa sig pr medlem på följande sätt: 

I många fall, då fri läkarevåTd förekommit, torde denna 
hafva varit anordnad genom en kollektiv öfverenskommelse 
mellan ifrågavarande kassa eller arbetsgifvare och någon viss 
läkare. Grunderna för dessa aftal synas hafva varit mycket 
växlande, i regel dock ägnade att nedbringa kostnaderna pr 
individ för läkarevården afsevärdt under de vanliga. 1) 

Förvaltningskostnaderna hafva under detta liksom hvarje 
föregående år ställt sig afsevärdt dyrare för städernas än för 
landsbygdens kassor. Detta framgår dels af de i tablån å sid. 

l) En närmare utredning af frågan om sjukkassorna och läkarevården har verkställts för 
år 1906 och offentliggjorts i »Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik», 
1909, h. 12 as. 785 ff. 

Sjukkassans kostnad pr medlem för 
läkarevård och medicin. 

Stadskassor. Landskassor. 
Kr. Kr. 

För läkarevård 1'83 l o s 
» medicin 2'3S 2-39 

35* 

c) Läkare
arfvoden och 

medicin. 

d) Förvalt
ningskost

nader. 



3 6 * DE REGISTRERADE SJUKKASSORNAS EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN. 

1) Däraf 6 kassor med tillsammans 800 medlemmar, för hrilka belopp ej angifvits. 
2) » 28 » » » 6,217 >i » » » » » 
3) » 1 kassa » » 224 » » hvilken » » » 
4 ) » 1 » » » 1 0 1 » » » » » » 
5) » 12 kassor » » 2,565 » » hvilka » » » 
6) » 12 » » » 2,417 » >, » 
7) 1 kassa » » 272 » » hvilken » » » 
8) 3 kassor » » 1,328 » » hvilka » » » 

Understöd i form af läkarevård och medicin inom sjukkassorna år 1908. 



33° meddelade procenttalen, dels äfven vid en beräkning af 
den på hvarje medlem kommande anparten af ifrågavarande 
utgiftspost. Den genomsnittliga utgiften pr medlem för för
valtningskostnader utgjorde nämligen i städerna 1 kr. 33 öre 
och. å landsbygden endast 78 öre. 

Åfven mellan sjuk- och begrafningskassorna samt de rena 
sjukkassorna rådde samma skillnad som förut varit fallet i 
fråga om förvaltningskostnadernas storlek. Dessa uppgingo 
nämligen för det förra slagets kassor till 9,9 proc. af samtliga 
utgifter, motsvarande pr medlem 1 kr. 16 öre. För de rena 
sjukkassorna åter voro motsvarande siffror 10-5 proc. och 60 öre. 
Kassornas storlek synes däremot icke i och för sig hafva ut-
öfvat något inflytande på den relativa storleken af förvaltnings
kostnaderna, hvilket framgår af de tabeller i berättelserna för åren 
1902—1905, där förvaltningskostnaderna fördelats pr medlem 
inom sjukkassor af olika storlek. 1) 

Jämföras förvaltningskostnaderna med de belopp, som 
kassorna under året erhållit af statsmedel, de s. k. förvaltnings
bidragen, så finner man, att dessa summor icke täcka hvar-
andra. Statsbidragets totalbelopp understeg nämligen med 
167,287 kr. 31 öre summan af förvaltningskostnaderna inom de 
kassor, som åtnjutit nämnda understöd. Liksom denna före
teelse är en återupprepning af hvad som förekommit under alla 
tidigare redogörelseår, så är förhållandet enahanda med den 
äfven under år 1908 konstaterade inbördes skiljaktigheten 
mellan lands- och stadskassorna i detta hänseende. Inom stä
dernas kassor öfverstego nämligen förvaltningskostnaderna med 
203,003 kr. 98 öre de af kassorna åtnjutna statsbidragen, 
medan landsbygdens kassor af statsbidragen icke blott fått sina 
förvaltningskostnader betäckta, utan äfven därutöfver haft 35,716 
kr. 67 öre af dem till godo för andra ändamål. Detta torde 
hafva sin hufvudsakliga förklaring dels däri, att statsbidragen 
minskas i samma mån som medlemsantalet växer, och dels i den 
omständigheten att de större kassorna, såsom ofvan blifvit på-
visadt, till öfvervägande del komma på städerna.2) De 48 sjuk
kassor, hvilkas medlemsantal vid årets slut öfversteg 1,000, 
och af hvilka 37 voro stads- och 11 landskassor, hafva under 

1) Se »Registrerade sjukkassors verksamhet», 1902, s. 2 8 * ; 1903, s. 2 9 * ; 1904, s. 
29 *; 1905, s. 27 *. 

2) Nykterhetsfolkets sjukkassa och Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begrafnings-
kassa äro här hänförda till städerna. 
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e) Öfriga 
utgifter. 

året haft att vidkännas förvaltningskostnader, hvilka med 192,167 
kr. 31 öre öfverstego de af dem lyftade statsbidragen. 

Nedanstående tablå, som lämnar en jämförande öfversikt 
öfver här berörda förhållande mellan statsbidrag och förvalt
ningskostnader for perioden 1901—1908, gifver vid handen, att 
skillnaden mellan dessa båda summor varit stadd i nästan ständigt 
stigande för såväl samtliga kassor som för stadskassorna en
samt, under det att landskassornas öfverskott uppvisa större 
stabilitet. Särskild anmärkning förtjänar emellertid för redo
görelseåret den omständigheten, att dess siffra för skillnaden 
mellan förvaltningskostnader och statsbidrag för samtliga kassor 
är mindre än fjolårets, beroende på att stadskassornas under
skott minskats vid jämförelse med år 1907. 

1901 — 70,081-69 

1902 — 78,082-93 

1903 — 92,531-41 

1904 —129,539-54 

1905 —159,550-44 

1906 —163,453-18 

1907 —214,965-S! 

1908 —203,003-98 

+ 63,050-so 

+ 67.731-J7 

+ 71,008-64 

+ 73,767-47 

+ 69,403-64 

+ 62,607-97 

+ 41,595-75 

+ 35,716-67 

— 7,03089 

— 10,361-66 

— 21,522-77 

— 55,772-07 

— 90,146.ao 

—100,845-: i 

—173,869-57 

—167,287.81 

De utgiftsposter, som icke kunnat hänföras till någon af 
föregående rubriker, hafva i redogörelsen sammanförts under 
benämningen »öfriga utgifter». En specifikation af dem ter 
sig på sätt följande tabell visar. 
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Statsbidraget öfversteg (+) eller understeg (—) 
förvaltningskostnaderna med: 

Stadskassor. Landskassor. Samtliga. 
Kr. Kr. Kr. 

Specifikation af »öfriga utgifter». 
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En betydande del af dessa utgifter utgöras sålunda af 
sjuk- och begrafningshjälp samt understöd för läkarevård och 
medicin till medlemmarnes anhöriga. Till sådana hafva lämnats 
af 14 kassor kontant sjukhjälp, af 156 kassor begrafningshjälp 
samt af 26 kassor läkarevård, medicin o. d. 

Inalles hafva sålunda, såsom af förestående tablå samt 
tabellen å sid. 33° framgår, de registrerade sjukkassorna i 
kontant sjukhjälp utbetalat 4,615,703 kr. 84 öre, i begrafningshjälp 
873,407 kr. 95 öre samt för läkarevård o. s. v. 178,638 kr. 
14 öre, hvilket utgör ett sammanlagdt understödsbelopp för år 
1908 af 5,667,749 kr. 93 öre. 

Af öfriga i ofvanstående tablå anförda utgiftsposter hän
föra sig återbetalade garantimedel till 317 och under rubriken 
»andra» angifna belopp till 412 kassor. I sistnämnda post 
hafva inräknats bl. a. utgifter för inköp och underhåll af fastig
heter och inventarier samt för fester äfvensom de summor, 
hvilka utbetalats till medlemmarne i sådana fall, där stadgarne 
föreskrifvit, att behållningen af årets verksamhet bör jämnt för
delas på delägarne. 

Behållning, tillgångar och skulder. 

Den totala b e h å l l n i n g e n af årets ekonomiska verksamhet 
uppgick till 810,083 kr. 44 öre,hvilket utgör 11-2 proc. af inkomst
summan. Den förlust, som drabbat vissa kassor, har här från-
räknats. I själfva verket hade nämligen endast 1,734 kassor att 
uppvisa öfverskott af årets verksamhet, uppgående till samman
lagdt 1,006,770 kr. 17 öre, medan däremot inom 633 kassor ut
gifterna öfverstego inkomsterna med mer eller mindre afsevärda 
belopp, tillsammans uppgående till 196,686 kr. 73 öre och inom 
2 kassor inkomster och utgifter voro lika stora. I 111 fall 
uppgick förlusten till mer än 500 kr.; bland dessa funnos 39 
fall, då den öfversteg 1,000 kr. och bland dessa sistnämnda 11, 
då den uppgick till mer än 2,000 kr. 

Såsom af tablån å sid. 4 1 ° framgår, gaf 1908 års verk
samhet relativt en mindre behållning än något föregående år 
af perioden 1901—08. 

En öfverblick af kassornas inkomster, utgifter och behåll
ning under 1908 i genomsnitt pr medlem gifves i tabellen å 
sid. 40°, där kassorna fördelats mellan stad och land och de olika 
kassaposterna därjämte sammanförts under sina viktigaste rubriker. 
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Behållning af sjukkassornas verk
samhet nedanstående år. 

kr. % af inkomster. 

1901 494,410-14 15i 

1902 582,671-86 16i 

1903 698,620-82 17o 
1904 567,978-48 12-4 
1905 651,416-85 12-7 

1906 1,006,702-40 17-5 
1907 886,838-20 13s 

1908 810,083-44 11-2 
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I nedanstående tabell lämnas en öfversikt öfver sjukkassor
nas t i l l g å n g a r vid 1908 års slut. 

Såsom af denna framgår, utgjorde dessa sammanlagdt om
kring 117 milj- kr. Häraf var hufvudparten eller 75 proc. pla
cerad i banker. Inalles 1,122 stadskassor och 1,059 landskassor 
hade vid årets slut på detta sätt disponerat öfver sina bespa
ringar. Bland tillgångar af annat slag märkas i främsta rummet 
fordringar mot revers; dessa fördelade sig på 172 af städernas 

Sjukkassornas tillgångar den 31 dec. 1908. 

4. Tillgångar 
och skulder. 
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och 234 af landsbygdens kassor. Vidare hade 42 af städernas 
och 106 af landsbygdens kassor en betydande del af sina kon
tanta medel innestående hos arbetsgifvare, under det att obligatio
ner eller aktier förekommo bland tillgångarna i 143 fall. Endast 
16 kassor voro ägare af fastighet. 

Jämförda med tillgångarna, nppgingo kassornas skulder 
vid årets slut till mindre afsevärda belopp, såsom framgår af 
följande tablå. 

Hela skuldsumman fördelade sig på 368 af städernas och 
250 af landsbygdens kassor, af hvilka 589 voro sjuk- och be-
grafningskassor och 29 enbart sjukkassor. Skuldsatta på grund 
af lån voro 31 kassor. I tablån upptagna garantimedel, hvilka 
representera den betydligaste posten på skuldkontot, af se 376 
kassor. 

Endast undantagsvis belöpte sig skulderna i de enskilda 
fallen till mera afsevärda belopp. Inom 225 kassor uppgick 
skuldsumman emellertid till mer än 500 kr., hvarjämte skulderna 
i 22 fall öfverstego kassans tillgångar, i intet fall dock med 
mer än 1,900 kr. eller mer än 7 kr. 32 öre pr medlem. 

Sjukkassornas behål lna t i l lgångar , d. v. s. tillgångar öfver 
skulder, uppgingo vid årsslutet som af föregående siffror fram
går till det betydande kapitalet af 11,189,148 kr. 8 öre. Häraf 
förfogade städernas kassor öfver 7,089,122 kr. 77 öre och lands
bygdens öfver 4,100,025 kr. 31 öre. På sjuk- och begrafnings-
kassornas andel kommo 10,727,974 kr. 87 öre, på de rena sjuk
kassornas blott 461,173 kr. 21 Öre. 
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Specifikation af sjukkassornas skulder den 31 dec. 1908. 
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Förenämnda siffror visa en kapitalökning inom sjukkassorna 
under året af 870,472 kr. 65 öre. Bättre än genom dessa 
absoluta tal framträder emellertid kassornas förmögenhetsställ
ning, om det behållna kapitalet fördelas på hvarje medlem. En 
dylik beräkning gifver för redogörelseåret följande resultat: 

3. Sjukdomsfallens frekvens och varaktighet. 
Understödens storlek. 

En öfversikt öfver de sjukdomsfall och sjukdagar, för hvilka 
sjukhjälp utgått inom de registrerade sjukkassorna under år 

1) Siffrorna för åren 1901—1905 i denna tablå hafva från föregående berättelser omräk
nats, sa att de numera afse tillgångar pr medlem vid aretg slut. 

Tillgångar öfver 
skulder pr medlem 
vid 1908 års slut. 

Kr. 
Samtliga kassor 19-io 
Kassor i städerna 19-8i 

» å landsbygden 17'98 
Sjuk- och begrafningskassor 19-79 
Enbart sjukkassor 10'52 

Jämföras kassornas behållna tillgångar pr medlem under 
åren 1901—1908, och beräknas den procentiska ökning eller 
minskning i dessa summor, som hvarje år medfört, hvilket skett 
i tablån här nedan, så framgår däraf, hur kassornas ekonomiska 
bärkraft, mätt på detta vis, företer en relativt hög grad af 
stabilitet. 

Tillgångar öfver Procentisk ökning +, 
År. skulder pr medlem.1) eller minskning — 1). 

Kr. % 
1901 16-96 — 
1902 17-37 +2-4 
1903 18,20 +4-8 
1904 18-6« +2-5 
1905 18-59 —04 
1906 19-02 + 2-s 
1907 18-97 —Os 
1908 19-io +0-7 

Sjukdoms
fall och 

sjukdagar. 
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Registrerade sjukkassors inom de olika länen inkomster och utgifter 
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under år 1908 samt tillgångrar och skulder vid samma års slut. 
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1908, lämnas i tabellen å sid. 50°. Härvid förtjänar emellertid 
ihågkommas, att de sjukdomsfall och sjukdagar, hvilka i nämnda 
tabell eller eljes i denna berättelse redovisas, icke fullkomligt 
representera den verkliga sjukdomsförekomsten bland kassornas 
medlemmar. Endast sådana sjukdomsfall äro nämligen med
räknade, vid hvilka kontant sjukhjälp utgått från kassan till de 
sjuka, och endast så många sjukdagar hafva kunnat upptagas, 
för hvilka nämnda understöd erhållits. Det är kassornas stad
gar, som afgöra om och för hur lång tid sjukhjälp utgår. 
Sålunda föreskrifva dessa i regel en väntetid af viss längd, 
hvarunder intet understöd utbetalas för då inträffade sjukdoms
fall, vidare att sjukdomen skall hafva ägt en viss varaktighet 
för att berättiga till sjukhjälp, eller att denna rätt af någon 
anledning kan förverkas. Med afseende på den tid, för hvilken 
sjukhjälp utgår, innehålla stadgarna bestämmelser, enligt hvilka 
understödet ofta indrages under sjukdomsfallets första dagar 
samt i regel vid långvariga sjukdomar, sedan sjukhjälpen åt
njutits för en viss maximitid, oafsedt om tillfrisknande här
under skett eller ej. Understundom lär det väl äfven före
komma, att en person, som tillhör flere kassor, efterskänker 
sin rätt till sjukhjälp från någon af kassorna, för att icke i 
förtid anlita den allt för strängt. I sammanhang med denna 
sistnämnda omständighet må påpekas, hurusom vid bedömande af 
i detta kapitel meddelade siffror dessutom bör ihågkommas, att 
ett förmodligen icke obetydligt antal sjukdomsfall afser just 
sistnämnda slag af personer, hvilka samtidigt åtnjuta sjukunder
stöd från mer än en registrerad sjukkassa. Liksom dessa per
soner, enligt hvad tidigare anmärkts (jfr sid. 8°), äro medräknade 
två eller flere gånger i sjukkassornas totala medlemsantal, så 
blifva äfven deras sjukdomsfall oftast räknade minst två gånger. 

I de registrerade sjukkassornas uppgifter för 1908 redo
visades inalles 166,659 sjukdomsfall, fördelade på följande sätt: 
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Antalet 
sjukdomsfall. 

Antal sjukdomsfall 

Män. Krinnor. Tillsammans. 

I städerna 75,984 23,563 99,547 
i landsbygden 58,326 8,786 67,112 

Samma 1908 131,310 82,349 166,659 
År 1907 117,709 27,689 145,398 

År 1906 95,364 22,379 117,743 

År 1905 89,369 22,733 112,102 
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En närmare granskning af sjukdomsfrekvensen bland män 
och kvinnor samt i stad och land lämnar följande resultat. 

Antal sjukdomsfall på 100 medlemmar. 
Män. Kvinnor. Tillsammans. 

I ätäderna 297 24s 28-s 
Ålandsbygden 32-4 21-7 30-4 
I hela riket 30'8 23,9 29s 

Jämföras här anförda siffror för hela riket med motsvarande 
tal för åren 1901—1907, såsom skett i nedanstående tablå, framgår 
med stor tydlighet, att sjukdomsfrekvensen bland kvinnorna 
under hela perioden varit konstant lägre än bland männen. 

Antal sjukdomsfall på 
100 medlemmar. 

Män. Kvinnor. 
1901 30-5 25-3 
1902 28-4 22-9 
1903 27i 23-s 
1904 30-7 23-5 
1905 28-3 22-4 
1906 26-4 19-9 
1907 29a 21'7 
1908 30-8 23-9 

Såsom förklaring till denna företeelse, hvilken synes äga mot
svarighet äfven inom andra länder, har man där bland annat 
anfört den högre genomsnittsåldern hos den manliga arbetare
befolkningen samt att sjukdomsfrekvensen ökas vid tilltagande 
ålder, äfvensom att de manliga arbetarne äro mer utsatta för 
olycksfall och deras sysselsättning mer betungande 1). 

De under 1908 redovisade sjukdomsfallen omfattade 
3,601,285 sjukdagar, för hvilka sjukhjälp utgått. Dessa under
stödsdagar fördelade sig på följande sätt mellan män och 
kvinnor samt stad och land. 

1) Die Krankenversicherung im Jahre 1907. Statistik des Deutschen Eeichs, Band 
194. s. 12*. 
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Antal understödsdagar. 

Män. Kvinnor. Tillsammans. 
I städerna 1,654,198 627,131 2,381,329 
i landsbygden 1,103,379 216,577 1,319.956 

Summa 1908 2,757,577 848,708 3,601,285 
År 1907 2,459,931 735,327 3,195,258 

» 1906 2,053,947 627,544 2,681,491 

» 1905 1,974,311 612,652 2,586,963 

Om dessa tal jämnt fördelas på hvarje medlem, så erhållas 
nedanstående siffror: 

Antal understödsdagar pä 100 
medlemmar. 

Män. Kvinnor. Tillsammans. 
I städerna 6458 659-7 649-6 

1 landsbygden 6128 535-5 598-6 

I hela riket 632-2 622-6 629-9 

I likhet med livad under åren 1901 —1907 varit fallet, visa 
dessa siffror för hela riket en ungefärlig öfverensstämmelse mellan 
antalet understödsdagar för män och för kvinnor. Annorlunda 
blir likväl förhållandet, om med ledning af i det föregående 
anförda tal antalet unders tödsdagar på hvarje sjukdomsfall: 
uträknas för män och kvinnor hvar för sig. En dylik tablå 
får följande utseende, hvarvid siffrorna för hela riket för perio
den 1901—1907 till jämförelse äfvenledes meddelas. 

Antal understödsdagar pr 
sjukdomsfall. 

Män. Kvinnor. Tillsammans. 

1908. I städerna 21-8 26-6 22-9 

Å landsbygden 18-9 24? 19-? 
I hela riket 20-5 26 i 21-6 

1907. » » » 20-9 26e 22-o 

1906. » » » 21-5 28-o 22-8 

1905. » » » 22-1 27-o ' 23 i 

1904. » » » 20-i 25-5 21 i 

1903. » » » 21-2 24-2 21-8 
1902. » » » 20-6 24-7 21-4 

1901. » » » 19-6 23-4 20-3 

Dessa siffror, hvilka sålunda angifva den genomsnittliga 
varaktigheten af ett sjukdomsfall, ehuru visserligen endast den 
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tid däraf, som genom bidrag från kassan understödjes, visar ju, 
att antalet understödsdagar är relativt högre för kvinnorna, att 
deras sjukdomar sålunda hafva tendens att förlöpa lång
sammare. Liksom den nyssberörda högre sjukdomsfrekvensen 
hos männen äfven iakttagits i andra länder, så har äfven ut
ländsk specialstatistik bekräftat den omständigheten, att de lång
variga sjukdomarna äro i högre grad representerade hos kvin
norna än hos männen, under det att för de korta sjukdomsfallen 
förhållandet är omvändt. 

För bedömande af hur stort understöd, som utfås vid sjuk
domsfall, meddelas följande siffror: 

Kontanta sjukhjälpens storlek i genomsnitt 

pr sjukdomsfall. pr sjukdag. 

Kassor i städerna 3 1 , 8 l s 6 

» å landsbygden 22so I 1 4 

Samtliga kassor 27"68 1'28 

Som af dessa siffror framgår, synes sjukhjälpen i regel vara 
större i städerna än å landsbygden, ett förhållande som bekräf
tas af motsvarande tal för perioden 1901—1907, där, i fråga om 
nämnda utgifter, ungefär samma relation mellan stads- och lands
kassor framträder. Orsaken härtill torde helt visst bl. a. vara att 
söka i den med tillhjälp af i detta kapitel anförda tabeller och 
siffror påvisbara kortare varaktigheten af bland medlemmar i 
landsbygdens kassor förekommande sjukdomsfall. 

Beträffande antalet dödsfall bland sjukkassornas medlemmar 
föreligga endast ofullständiga uppgifter, beroende därpå, att de 
för kassornas redogörelser begagnade formulären icke afsett upp
gifter af detta slag. I de fall, där inträffade dödsfall likväl 
redovisats, voro dessa i regel endast sådana, som inträffat i 
samband med en sjukdom, för hvilken sjukhjälp åtnjutits under 
tiden omedelbart före dödsfallet. A andra sidan hafva i åtskilliga 
redogörelser uppgifvits utbetalningar för begrafningshjälp, utan 
att af öfriga meddelanden framgår, att något dödsfall under 
året inträffat bland kassans medlemmar. Då sålunda hithörande 
uppgifter måste betraktas såsom otillfredställande, hafva de ur 
föreliggande berättelse uteslutits. 
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Antal delägare samt understödsberättigade sjukdomsfall och 
sjukdagar under år 1908 inom registrerade sjukkassor 

i de olika länen. 1) 

1) I siffrorna i kol. 3—8 saknas de 17 kassor, från hvilka uppgifter icke kunnat erhållas. 



Résumé. 
I. Nombre des caisses et des membres. 

Au 31 décembre 1908 le nombre des caisses enregistrées en 
activité était de 2,386, comprenant 585,888 membres, soit 10,8 pour 
cent de la population. 1,201 1) des caisses avec 290,135 1) membres apparte
naient aux villes et 1,183 1) avec 228,016 1) membres à la campagne. Le 
nombre moyen des membres était pour la totalité des caisses 247. 
L a moitié de toutes les caisses ne comptait que 100 membres chacune, 
au plus. 

447,007 membres, soit 76,3 pour cent du nombre total, étaient 
des hommes et 138,881, soit 23'7 pour cent, étaient des femmes. La 
majorité, 58,8 pour cent, des caisses étaient mixtes (hommes et femmes). 
38'9 pour cent comprenaient seulement des hommes et 2'3 pour cent 
exclusivement des femmes. 

La plupart des caisses, 2,213, soit 92'8 pour cent, était des 
caisses de secours mutuels au sens propre, payant des secours non 
seulement en cas de maladie mais de plus un certain montant pour 
les frais funéraires en cas de décès d'un membre et parfois même 
en cas de mort d'un membre de sa famille. Ce n'était que 171 caisses, 
soit 7'2 pour cent, qui payaient des secours seulement en cas de maladie. 

II. Budget. 
Yoici un tableau des r e c e t t e s divisées en catégories: 

Recettes des caisses en 1908. 

1) Y non comprises les deux plus grands caisses du pays avec 67,737 membres dont la 
plupart appartiennent à la campagne. 
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En outre les membres ont profité directement de certains mon
tants, souvent importants, sans que les caisses aient servi d'inter
médiaire. Ce sont les honoraires médicaux et frais pharmaceutiques, 
supportés par les patrons, à la règle. Le chiffre donné dans les 
rapports en est de 255,544 couronnes 27 oeres. 

Les dépenses ressortent du tableau suivant: 

Dépenses des caisses en 1908. 

Pour l'ensemble des caisses les dépenses des trois premières 
catégories s'élevaient à 87'9 pour cent du total, tandis que les frais 
d'administration et »autres dépenses» étaient de 10,0 pour cent et de 2,1 
pour cent respectivement. 

L'excédent de l'actif sur le passif à la fin de l'année s'élevait, 
pour toutes les caisses au chiffre très important de 11,189,148 couronnes 
8 oeres. Cette somme se répartissait comme suit: les caisses de 
ville 7,089,122 couronnes 77 oeres, et celles de campagne 4,100,025 
couronnes 31 oeres. La plupart des fonds (7ô pour cent) étaient 
placés dans les banques. L'augmentation du capital dans le cours de 
l'année s'élevait à 870,472 couronnes 65 oeres. Si l'excédent est 
réparti par membre, on obtient le résultat suivant: 

Couronnes. 

Caisses de ville 19'8i 

» de campagne 17'98 

Ensemble 19,10 
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III. Cas et journées de maladie. Montant 
des secours. 

Le présent compte rendu ne se rapporte qu'aux cas où les 
secours ont été payés en espèce aux malades par les caisses et il 
ne vise que le nombre de journées, pour lesquelles la subvention a été 
payée. Dans les rapports pour l'année 1908 il est rendu compte de 
166,659 cas de maladie, en tout, qui se répartissent de la manière 
suivante : 

Nombre des cas de maladie. 
Hommes. Femmes. Ensemble. 

Villes 75,984 23,563 99,647 
Campagne 58,326 8,786 67,112 

Total 1908 134,310 82,349 166,659 
En 1907 117,709 27,689 145,398 

» 1906 95,364 22,379 117,743 
» 1905 89,369 22,733 112,102 

Quant à la fréquence des maladies parmi les hommes et les 
femmes, ainsi que dans les villes et à la campagne, on arrive aux 
résultats suivants: 

Nombre des cas de maladie 
par 100 membres. 

Hommes. Femmes. Ensemble. 

Villes 29-7 24-8 28-3 

Campagne 32'4 21? 30'4 
Tout le pays 30'8 23'9 29'2 

En comparant ces chiffres pour le pays entier à ceux des années 
1901—1907 on voit que la fréquence des maladies a été, pendant toute 
la période, constamment plus basse parmi les femmes que parmi les 
hommes, phénomène analogue à ce qui se trouve constaté dans d'autres 
pays. Voici les chiffres pour la Suède: 

Nombre des cas de maladie 
par 100 membres. 
Hommes. Femmes. 

1901 30-5 25-3 
1902 28-4 22-9 
1903 27-i 23-8 
1904 307 235 
1905 28-3 22-4 
1906 26-4 19-9 

1907 29-2 217 
1908 30,8 23,9 
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Les cas de maladie en 1908 d'après les rapports comprenaient 
3,601,285 journées de maladie donnant lieu à un payement de secours. 
Ces journées se répartissaient de la manière suivante entre hommes 
et femmes, et entre villes et campagne: 

Nombre des journées 
de secours. 

Hommes. Femmes. Ensemble. 
Villes 1,654,198 627,131 2,281,339 
Campagne 1,103,379 216,577 1,319,956 

Total 1908 2,757,577 843,708 3,601,285 
En 1907 2,459,931 735,327 3,195,258 
» 1906 2,053,947 627,544 2,681,491 
» 1905 1,974,311 612,652 2,586,963 

En répartissant ces chiffres entre les membres participants, on 
obtient les résultats suivants: 

Journées de secours par 
100 membres. 

Hommes. Femmes. Ensemble. 
Villes 645-8 659,7 649,6 
Campagne 612-8 535-5 598-6 
Tout le pays 632'2 622'6 629-9 

De même que pour les années 1901—1907, les chiffres pour 
le pays entier sont à peu près conformes en ce qui concerne le 
nombre de journées de secours pour hommes et pour femmes. H en 
est toutefois autrement si, à l'aide des chiffres données plus haut, on 
calcule par sexe et par cas de maladie le nombre de journées. Un tel 
tableau est donné ci-dessous et comprend, pour comparaison, les chiffres 
de tout le pays relatifs à la période 1901—1907. 

Journées de seeours par sexe 
et par cas de maladie. 

Hommes. Femmes. Ensemble. 
1908. Villes 21-8 26'6 22-9 

Campagne 18-9 24'7 19-7 
Tout le pays 20-5 26,1 21-e 

1907. » » » 20-9 266 22-o 
1906. » .. » 21-5 28-o 22-8 
1905. » » » 22-1 27-o . 23-i 
1904. » » » 20i 25-6 21s 
1903. » » » 21-2 24-a 21-s 
1902. » » » 20-6 24-7 21-4 
1901. » » » 19s 23-4 20-» 
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Les chiffres qui indiquent la durée moyenne d'un cas de maladie 
— c'est-à-dire le temps pendant lequel une subvention est payée par 
la caisse — font ressortir le fait que le nombre des journées de 
secours est relativement plus grand pour les femmes. I l paraît donc 
que pour elles les maladies ont une plus longue durée que pour les 
hommes, observation confirmée par les statistiques à l'étranger. 

Afin de montrer combien d'argent est payé comme secours en 
cas de maladie, nous donnons les chiffres suivants: 

Montants des indemnités 
pécuniaires par 

Cas de maladie. Journée de maladie. 
Couronnes Couronnes 

Villes 31-18 1-S6 

Campagne 22-50 l u 

Ensemble 27-68 l,28 





TABELLBILAGA. 



2 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdoms-

1) Medlemsantalet liar ännu ej uppgått till 25 ; uppgifter hafva icke kunnat erhållas. 



3 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



4 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

5 



6 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

7 



8 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

9 



10 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

11 



12 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

13 



14 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

15 



16 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

17 



18 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

19 



20 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

21 



22 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

23 



24 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

25 



26 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

27 



28 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

29 



30 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångrar och skulder (forts.). 

31 



32 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

33 



34 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

35 



36 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

37 



38 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

39 



40 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

41 



42 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

43 



44 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

45 



46 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

47 



48 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

49 



50 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

51 



52 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

53 



54 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

55 



56 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

57 



58 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

59 



60 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

61 



62 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

63 



64 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

65 



66 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

67 



68 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



69 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



70 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

71 



72 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

73 



74 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

75 



76 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



77 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



78 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



79 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



80 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

81 



82 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

83 



84 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

85 



86 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

87 



88 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



89 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



90 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



91 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



92 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



93 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



94 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



95 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



96 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



97 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



98 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



99 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



100 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



101 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



102 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



103 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



104 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



105 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



106 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



107 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



108 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



109 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



110 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



111 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



112 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



113 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



114 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



115 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångrar och skulder (forts.). 



116 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



117 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



118 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



119 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



120 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



121 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



122 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



123 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



124 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



125 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



126 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



127 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



128 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



129 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



130 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



131 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



132 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



133 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



134 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



135 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



136 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



137 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



138 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

139 



140 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

141 



142 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



143 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



144 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



145 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



146 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



147 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



148 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



149 

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 



150 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

151 



152 

Registrerade sjukkassor år 1908: antal delägare, sjukdomsfrekvens, 



kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.). 

153 
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