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Den redogörelse för de registrerade sjukkassornas verksamhet 
under år 1909, hvilken härmed öfverlämnas åt offentligheten, 
öfverensstämmer ifråga om textinnehåll i allt väsentligt med 
den i två delar publicerade redogörelsen för närmast föregående 
år. Hvad beträffar de i kap. IV meddelade uppgifterna an
gående kassornas reglementariska bestämmelser, stödja sig dessa 
på den utförliga tabell, hvilken meddelats i del II af 1908 års 
redogörelse, samt på de i föreliggande berättelse i tabellerna 
II och III (tabellbilagan) lämnade upplysningarna rörande dels 
stadgeföreskrifterna för under år 1909 nyregistrerade kassor, 
dels ock de ändringar, som under nämnda år vidtagits i tidi
gare registrerade kassors reglementen. 

Dessutom hafva alla uppgifter i kap. IV ställts i relation 
till kassornas medlemsantal, hvarigenom den i företalet till andra 
delen af 1908 års redogörelse såsom önskvärd framhållna kom
pletteringen af nämnda kapitel vidtagits. 

Föreliggande berättelse har utarbetats af förste aktuarien 
M. M a r c u s . 

Stockholm i december 1910. 

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 1909. 

1. Registrerade sjukkassor och deras medlemmar. 

Arets redogörelse omfattar 2,449 kassor. Dessutom hafva 
emellertid i tab. I (tabellbil. å sidd. 2—153) medtagits i nedan
stående tablå angifna 16 kassor, som under året utan närmare 
uppgifven anledning upphört med sin verksamhet. 

Registrerade sjukkassor upphörda under år 1909.1) 

Antalet 
registrerade 
sjukkassor. 

l) Om i tabellen aiivïinda förkortningar so sid. 200. 
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Antal registrerade sjukkassor och deras medlemmar inom de olika länen 
vid 1909 års slut.1) 

1 l)c båda kassorna Xykterhetsfolkets sjukkassa och Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begrafnings-
kassa (jfr sid. 8*_) äro i tabellen icke upptagna under de län, hvarest de äro registrerade, men ingå desamma,, 
ifråga mii såväl antal kassor som antal medlemmar, i slutsummorna för hela riket. 

a Däribland 7 kassor, hvilkas medlemsantal ej uppgifvits. 
3 » 1 kassa, hvars » » » 
4) » 2 kassor, hvilkas » » » 
5) « 5 a » » » » 
6') » B » , » » » » 
7j » 19 bland städernas och 9 bland landsbygdens kassor, hvilkas medlemsantal ej uppgifvits. 
8) » 14 » » » 3 » » » , » » » >} 

9 » 9 » » » 5 » » » , » » » 5> 

lct » 13 n » >> 4 » » » . » » » » . 
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Därjämte har ur föreliggande redogörelse fullständigt ute
slutits en kassa, hvilken enligt registreringsmyndighetens från 
kassans styrelse inhämtade meddelande icke längre var att anse 
såsom registrerad under 1909. Denna kassa är Sveriges tegel-
mästareförenings sjuk- och begrafningskassa, registrerad hos 
Konungens Befallningshafvande i Malmöhus län. 

I detta sammanhang må äfven anmärkas, att tvänne kassor 
under år 1909 ombytt registreringsmyndighet, i det att den 
ena flyttat från Konungens Befallningshafvande i Östergötlands 
län till Norrköpings magistrat och den andra från Konungens 
Befallningshafvande i Västmanlands län till magistraten i 
Västerås. 

Af de 2,449 registrerade sjukkassor, som redogörelsen om
fattar, räknade 2,421 kassor sammanlagdt 621,411 medlemmar '). 
Bland dessa kassor hade 80 nyregistrerats under året, en 
siffra, som var något lägre än under det föregående året, då 84 
nya registrerade sjukkassor tillkommo. Den verkliga ökningen 
i antalet registrerade sjukkassor och sjukkassemedlemmar under 
år 1909 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 oeh deras medlemmar år 1909.2) 

Ökningen 
i antalet 
kassor. 

') Frän 28 kassor hafva uppgifter angående antalet medlemmar ej kunnat erhållas. î Jfr 
i öfrigt noterna ')—') å föregående sida.^ Uppgifterna rörande antalet kassor oeh medlemmar 
afse öfverallt i detta kapitel, där ej annat uttryckligen angifves, redogörclseårets slut. 

2) Jfr sid. •!*, not 1). 
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Ökning i antal kassor och antal medlemmar inom de 
olika länen år 1909.1) 

1 Minskning angifves genom tecknet -f. Tabellen hvilar pä samma förutsättningar som tabellen å sid. 
2*. (Jfr noterna å nämnda sida.) 

-> De båda kassorna Nykterhetsfolkets sjukkassa och Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och bografnings-
kassa äro i tabellen icke upptagna under de län, hvarest de äro registrerade, men inga desamma, ifråga om 
antal medlemmar, i slutsumman för hela riket. 
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Som af tablån å sid. 3° framgår, var sålunda den procen-
tiska ökningen i antalet kassor och deras medlemmar för hela 
riket under redogörelseåret resp. 2·7 och 6-i proc. Jämfö
ras dessa siffror med här nedan anförda, motsvarande tal för 
perioden 1901 —1908, 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—1909. 

Af de 80 under år 1909 nyregistrerade kassorna voro 52 
stads- och 28 landskassor. Det stora flertalet, nämligen 36 af 
de förra och 24 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 20, däraf 16 stadskassor, voro enbart sjukkassor. 39 af 
de nyregistrerade kassorna, däraf 25 stads- och 14 landskassor, 
voro nybildade, under det att 41 kassor, således mer än hälften, 
af hvilka 27 stads- och 14 landskassor, redan förut under längre 
eller kortare tid hade varit i verksamhet, ehuru utan att vara 
registrerade. 

Sammanställas här ofvan anförda siffror rörande sjuk
kassornas och deras medlemmars antal vid 1909 års slut med 
motsvarande tal för hvarje år under perioden 1892—1908, 
såsom skett i omstående tabell, så erhålles därigenom en 

Sjulckasse-
i-äsendets 

utveckling. 
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öfversikt öfver sjukkasseväsendets utveckling i riket från året 
närmast efter 1891 års sjukkasselags tillkomst. Denna öfversikt, 

Antal registrerade sjukkassor och deras medlemmar vid 
slutet af åren 1892—1909. 1) 

hvilken gifvetvis endast kunnat taga hänsyn till de registrerade 
sjukkassorna, fullständigas genom de uppgifter rörande sjukkas
sornas registrerings- och grundläggningsår, som tabellen å sidd. 
10°—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 äro hämtade ur resp. årgångar af »Registrerade sjuk
kassors Tcrksamhet» under perioden 1892—1909. 
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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. 5Ö 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. 9° 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 1909 års slnt voro i verk
samhet, 1,242, omfattande 323,631 medlemmar, städerna samt 1,205 
med 228,346 medlemmar landsbygden. I regel har i denna 
redogörelse till stadskassor räknats de, som registrerats hos 
magistrat (för Stockholm: ofverståthållareämbetet), samt till lands
kassor de, hvilkas registrering skett hos länsstyrelse. Härvid 
torde likväl böra anmärkas, att det finnes ett säkerligen be-

Sjuk-
kassornas 
och med-

lemmarnes 
fördelning 
mellan stad 

och land. 
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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. Endast tvänne af dessa kassor, hvilka sålunda egent
ligen 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 redo
görelsen 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 Karlskrona, räk
nade 47,014, den senare, registrerad i Eskilstuna, 22,420 med
lemmar, således tillsammans 11 "2 proc. af alla de registrerade 
sjukkassornas hela medlemsantal. I tablån å sid. 15e hafva 
emellertid uppgifter meddelats angående, huru medlemsantalet 
i dessa båda kassor samt öfriga större sjukkassor med ett stort 
antal lokalafdelningar fördelade sig mellan städer och lands
bygd. Med ledning af dessa siffror har beräknats, att, såvidt 
nämnda material utvisar, af sjukkassornas hela medlemsantal 
324,538 eller 52'2 proc, d. v. s. endast föga mer än hälften 
tillhörde städerna och 296,873 eller 47-8 proc. landsbygden. 

En annan faktor, som i detta sammanhang äfven förtjänar 
beaktas, är den, att ett icke obetydligt antal personer tillhöra 
flera sjukkassor samtidigt, hvarigenom de komma att medräk
nas två eller flera 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 af delning för arbets-
statistik verkställts under år 1907 i sammanhang med en då utförd 
undersökning af förekomsten af medlemskap i flera sjukkassor 
samtidigt1). Nämnda beräkning, enligt delvis approximativa kal-

]) »Meddelanden från Knngl. Kommersiollegii afdelning för arbetsstatistik», 1907, n:r 3, 
sidd. 263—286. 
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kyler, visade, att vid slutet af år 1906 antalet sjukkassenied-
lemmar i riket — de icke registrerade kassorna medräknade — 
var 507,823, under det att siffran för i sjukkassor sjukförsäkrade 
personer utgjorde 429,518 '), 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 1909 års slut kommo på hvarje 10,000-
tal af befolkningen i medeltal 4 registrerade sjukkassor — för 
städer och landsbygd hvar för sig resp. 9 "3 och 2·9. Totalantalet 
medlemmar i dessa kassor utgjorde 11'3 proc. af folkmängden, 
eller, fördeladt på städernas och landsbygdens invånarsiffror, 
resp. 29-4 och 5·5 proc. För de nio åren 1901—1909 te sig 
ifrågavarande tal på följande sätt. 

Antal sjukkassemedlemmar i procent af invånarantalet vid slutet af 
åren 1901—1909.2) 

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 invånarantalet vid slutet af 
åren 1901—1909. 

') a. st., sid. 270. 
2) Rörande fördelningen mellan städer och landsbygd jfr sid. 8*. 



10* 

De registrerade sjukkassorna i riket, 



fördelade efter registrerings- och grundläggningsår. 

11* 

') Däraf 1 år 1907 samt G år 1909 registrerade sjukkassor, hvilkas egentliga verksamhet Irärjade först är 1910. 
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Dessa siffrors giltighet är gifvetvis beroende af, huruvida 
den för 1906 funna relationen är tillämplig äfven för åren 1901 
—1909 och för endast de registrerade sjukkassorna, tvänne 
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 gällande bestämmelserna i detta hänseende lämnas i annat 
sammanhang i den å sid. 51° meddelade tabellen rörande 
»minimiålder för inträde». Af denna framgår, att omkring 4 5 
af samtliga kassor (84 proc. — 80 proc. af städernas och 88 
proc. af landsbygdens) föreskrifva en minimiålder för inträde, 
hvilken vanligen är 15 à 18 år. Sannolikt torde emellertid, 
äfven då stadganden af ifrågavarande art icke finnas, inträde 
oftast endast medgifvas vuxna personer. Under perioden 1901 
—1909 utgjorde rikets vuxna invånare (15 år och därutöfver) 
68 proc. af befolkningen. Beräknas nu antalet i sjukkassor 
sjukt orsäkrade personer med ledning af här of van angifna tal 
i förhållande ej till rikeis 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—1909. 

Ytterligare en korrigering af dessa siffror torde likväl slutligen 
böra ske. Såsom af framställningen i det följande framgår (jfr sid. 
19°), förefunnos vid 1909 års slut i riket 25 registrerade fortsätt
ningssjukkassor med sammanlagdt 39,453 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 39,453, hvarefter antalet sjuk-
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kassemedlemmar för 1909 blir 581,958 samt antalet sjukför-
säkrade personer i procent af invånarantalet vid 1909 års slut 
9-o och i procent af den vuxna befolkningen vid samma tidpunkt 
13'2 proc. Dessa tal, som bl. a. visa, att något mer än \ s af 
rikets vuxna befolkning vid 1909 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 1909 Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Hälsingborg, Gäfle, Norrköping och Eskilstuna de flesta 
sjukkassorna, nämligen resp. 263, 214, 101, 43, 42, 39 och 34. 
l)e flesta sjukkassemedlemmarne åter ägde Stockholm, Malmö, 
Göteborg, Norrköping, Gäfle och Eskilstuna i nu nämnd ord
ning med resp. 120,514, 33,550, 24,360, 11,355, 10,703 och 
10,694. 1) Beräknas antalet sjukkassemedlemmar i procent af 
nämnda städers folkmängd, blir emellertid ordningen dem 
emellan en annan. Malmö kommer då främst med 41 "3 proc. 
Efter följa Eskilstuna, Stockholm, Gäfle, Norrköping och Göte
borg med resp. 38-5, 35"3, 33'5, 25-o och 14-9 proc. ') 

Följande 12 städer saknade vid 1909 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 flera 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, hvilkas antal, enligt hvad omstående 
tabell visar, var 53, arbetade, såvidt uppgifterna därom upp
lysa, 18 eller omkring tredjedelen med lokalafdelningar. Upp
gifterna från sistnämnda kassor hafva sammanställts i tabellen å 
sid. 15°. 

Af ifrågavarande tabell framgår, att de anförda kassorna ägde 
afdelningar till betydligt större antal än hela antalet registrerade 
sjukkassor i riket. Vidare finner man, att af alla lokalafdelningar 

1) Med bortseende från Nykterhetsfolketa sjukkassa i Karlskrona och Nyktorhetsvänncrnas 
allmänna sjuk- och begrafningskassa i Eskilstuna. 
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Sjukkassorna grupperade efter storlek. 1) 

det vida öfvervägande flertalet eller 82 proc. voro till finnandes 
på landsbygden samt att 51 proc. kommo på de, i det föregående 
(sid. 8*) omnämnda, stora kassorna bland nykterhetsfolket. 

Sjukkassornas storlek har äfven under redogörelseåret visat 
sig variera mellan vidt skilda gränser. Under det att medel
antalet medlemmar inom stadskassorna var 264, inom lands
bygdskassorna 191 och för samtliga kassor 257 2), ter sig en upp
delning i storleksgrupper på det sätt, tabellen här ofvan utvisar. 

1) Ur tabellen uteslutna äro, förutom de vid årets slut upphörda kassorna, jämväl de 10 
af städernas och 9 af landsbygdens kassor, från hvilka uppgifter om antalet medlemmar icke 
föreligga. 

2) Vid beräkningen af såväl antal medlemmar i förhållande till invånarantal som medel
antalet medlemmar per kassa hafva, ifråga om städernas kassor, de båda förutnämnda stora kas
sorna Nykterhetsfolkets sjukkassa och Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begrafningskassa. 
uteslutits. 
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Vissa större sjukkassors lokalafdelningar 1) vid 1909 års slut. 

:) Häri inräknas också kassas hufvudafdelning, där sådan finnos. 
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Af nämnda tabell framgår, att 1,110 eller 45 -8 proc. af alla 
kassor räknade högst 100 medlemmar. Af dessa tillhörde 
något mer än halfparten, 582 eller 52'4 proc, städerna. 38 
kassor hade mindre än 25 medlemmar och nåddeo således icke 
den minimisiffra, som erfordras för registrering. A 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 1909 års slut. 

Af de registrerade sjukkassornas medlemmar utgjordes 
470,040 eller 75-6 proc. af män och 151,371 eller 24·4 proc. 
af kvinnor, således en fördelning mellan könen i den ungefärliga 
proportionen 3 : 1 . Totalantalet manliga sjukkassemedlemmar 
utgjorde 17·6 proc. och kvinnliga 5-4 proc. af rikets manliga, 
resp. kvinnliga befolkning. Betraktas städer och landsbygd hvar 
för sig, finner man, att de manliga sjukkassemedlemmarne ut
gjorde 46'2 och de kvinnliga 15-o proc. af den manliga, resp. 
kvinnliga stadsbefolkningen, under det att på landsbygden mot
svarande tal voro 9-o och 2-i. 

En öfversikt af förhållandet mellan antalet manliga och 
kvinnliga sjukkassemedlemmar under perioden 1901—1909 
lämnas i följande tabell. 

Sjitkka.iHe-
mcdlfni-

marnps för
delning 

r/ter bön. 
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Manliga och kvinnliga sjukkassemedlemmar vid slutet af 
åren 1901—1909. 

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 ätt en stegring sedan dess gjort sig 
märkbar, särskildt under år 1909. Att anslutningen af kvinnor 
till sjukkassorna 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 1909 redan 54 eller 
mer än dubbelt så många kvinnliga sjukkassemedlemmar. 

Sjukkassorna fördelade efter medlemmarnes kön. 1) 

l) ïrânsedt de 28 kassor, frän Imlka. uppgifter angående antalet medlemmar ej kunnat erhållas. 
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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 1909 flertalet (59'6 proc.) kassor af sådana, som om
fattade såväl manliga som kvinnliga medlemmar. Inom dessa 
kassor uppgingo kvinnorna till 29·2 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"0 proc, under det att endast 2-4 
proc. af alla kassorna upprättats uteslutande för kvinnor. 

Af de registrerade sjukkassorna voro flertalet, 2,259 eller 
92·3 proc. sjuk- och begrafningskassor, hvilka utfäst sig att vid 
medlems, understundom äfven vid medlems anhörigs död, utbe
tala ett visst belopp i s. k. begrafningshjälp. Endast 188 eller 
7-7 proc. af samtliga registrerade kassor voro enbart sjukkassor. 
Tvänne rena begrafningskassor, nämligen Enköpings hundra-
mannakassa och Arbetarnes begrafningskassa i Skallsjö socken, 
Àlfsborgs län, voro äfven registrerade såsom sjukkassor. Om 
man bortser från dessa båda kassor, fördelade sig öfriga regi
strerade sjukkassor på följande satt mellan de tvänne arterna 
af kassor. 

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 afdeln ingår 
understundom vara ganska väsentlig. 

Fortsättningsförsäkring har under de senaste åren vunnit in» 
steg äfven bland vårt lands sjukkassor och synes vid 1909 
års slut hafva nått en viss spridning. Vid nämnda tidpunkt 
funnos nämligen, såsom tidigare nämnts, bland de registrerade 

Forlsättnings-
kassor-
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sjukkassorna 25 fortsättningskassor med sammanlagdt 39,453 
medlemmar, hvilka åt dessa beviljade understöd, sedan sjuk-
hj alpen upphörde inom den eller de vanliga sjukkassor, den 
sjuke tillhör. Dessa fortsättningskassors namn och första verk
samhetsår samt antalen till dem anslutna medlemmar framgå af 
nedanstående tablå. 

Fortsättningskassor och deras medlemsantal vid 1909 års slut. 
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Två af dessa kassor hade således grundlagts redan år 1902, 
en kassa år 1904, 3 kassor år 1905 samt 4 år 1906, medan under 
h vart och ett af åren 1907, 1908 och 1909 fortsättningskassornas 
antal ökats med resp. 6, 6 och 3. Af det sammanlagda medlems
antalet, 39,453, kom omkr. lU ensamt på en kassa (Malmö sjuk
kassors fortsättningsförening) och omkring 1/2 s.på sammanlagdt tre 
kassor (Malmö sjukkassors fortsättningsförening, Sydvästra Skånes 
sjukkassecentralförening samt Sjukföreningen 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 1909 års slut voro till nämnda förbund enligt där
ifrån inhämtade uppgifter anslutna kassor med sammanlagdt 
233,701 medlemmar, d. v. s. 38 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 äfven för år 1909 material insamlats 
rörande de s. k. centralförsamlingarna, hvilka äro denna lokala 
sammanslutnings organ. Fullständiga uppgifter hafva influtit 
från 29 centralförsamlingar och hafva sammanförts i vidstå-
ende tabell å sid. 21°. Ytterligare en organisation af denna 
art torde vid 1909 års slut hafva varit i verksamhet, men hade 
icke besvarat till densamma ställda förfrågningar. 

Såsom af tabellen å sid. 21® framgår, där hithörande upp
gifter sammanförts, har en af centralförsamlingarna bildats redan 
1892, men var denna likväl vid 1909 års slut ännu den till 
medlemsantalet minsta af alla församlingarna. Eljes tillhöra 
allas grundläggningsår 1900-talet, och för de flesta af dem 
(21) inföll detta år 1906 eller senare. Vid 1909 års slut ut
gjorde centralförsamlingarnas sammanlagda medlemsantal 147,661 
och antalet till dem anslutna kassor 623. I medeltal utgjorde 
detta för h varje centralförsamling omkr. 21 kassor och 5,092 
medlemmar. Det största antalet medlemmar eller 43 "0 proc. af 
samtliga räknade Stockholms centralförsamling, under det att 

') a. st. sidd. 18*—21*. 

Sveriyes all
männa sjuk-
kaaseförbund. 

Ccntral-
församlingar. 
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Sjukkassornas centralförsamlingar å r 1909. 

1) Bestämmes h varje år. 
2) Dbtfc minst 3 kr, per kassa. 
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Göteborgs ägde det högsta antalet anslutna kassor eller 19-6 
proc. af samtliga. Den afgift, som de till centralförsamlingen 
hörande kassorna hade att erlägga, beräknades i regel till en 
viss summa per medlem och år, utgörande 10 öre inom 4 
kassor, 8 öre inom 4, 7 öre inom 1, 6 öre inom 3, 5 öre inom 
9, 4 öre inom 3, 3 öre inom 3 och 2 öre inom 2 kassor. De 
oftast förekommande kontingenterna voro således 5, 8 och 10 
öre. I ett fall angafs därjämte ett visst minimibelopp för den 
på hela kassan belöpande afgiften (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, för anslutning till sjuk
kasseförbundet, för förbättring af samhällets sanitära förhål
landen o. s. v.1) 

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, hvarvid likväl antalet ombud begränsas uppåt genom 
tilläggsföreskrifter af skiftande innehåll. Inom vissa centralför
samlingars styrelser fingo kassorna låta sig representeras med ett 
ombud först per 200 medlemmar, och inom 1 centralförsamling 
(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 
26 af de i förestående tablå redovisade vid 1909 års slut voro 
anslutna till sjukkasseförbundet. 

2. De registrerade sjukkassornas ekonomiska 
förhållanden. 2) 

Inkomster. 
1. Inkomster. De registrerade sjukkassornas inkomster under år 1909 

uppgingo till sammanlagdt 7,667,560 kr. 30 öre, hvaraf på 
1) Angående vissa detaljer rörande åtskilliga centralforsamlingars verksamhet, se Registre

rade sjukkassors verksamheti, 1908, I, sidd. 22*—23*. 
2) Jfr sammandraget a sidd. 44*—45*. 
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städernas kassor kommo 5,331,582 kr. och på landsbygdens 
2,335,978 kr. 30 öre. En öfversikt öfver de olika slagen af 
inkomster och deras storlek lämnas i följande tablå. 

Sjukkassornas inkomster år 1909. A. 

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

Sjukkassornas inkomster år 1909. B. 

1) Se specifikationen å sid. 27*. 
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Af de olika slagen af inkomster utgjorde sålunda med-
lemmarnes af gifter och bidrag den hufvudsakligaste delen; dessa 
båda poster uppgingo tillsammans till omkr. 3/4 eller 79·3 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 1909 till resp. 117,158 kr. 60 öre och 
56,758 kr. 56 öre och äro inbegripna bland »öfriga inkomster». 

Med afseende på de båda posterna regelbundna afgifter 
och utdebitera.de 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 (60 proc.) uttogos, enligt 
hvad nämnda Öfversikt utvisar, afgifterna från medlemmarne i 
form af regelbundna årsbidrag, under 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. 56 proc. 

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

Regelbundna afgifter och utdebiterade bidrag inom sjukkassorna år 1909. 

a) Medlfnis-
bidrag. 

http://utdebitera.de
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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 begrafningshjälpen 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 1909 ålåg hvarje sjuk
kassemedlem, utgjorde 9 kr. 94 öre. Nedanstående tablå, som 
meddelar en jämförelse mellan denna siffra och motsvarande tal för 
åren 1901—1908, synes gifva vid handen, att sjukkassemed-
lemmarnes afgiftsbelopp sedan 1901 varit stadt i nästan oaf-
bruten uppåtgång. 

Bland öfriga poster på kassornas inkomstsida uppgick det 
af staten lämnade s. k. förvaltningsbidraget, enligt kassornas 
uppgifter, till sammanlagdt 501,661 kr. 39 öre — 6-5 proc. af 
det totala inkomstbeloppet -— hvilket utgör 31,223 kr. 95 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 (1908). Den på hvarje sjukkassemedlem kommande 
anparten i det under redogörelseåret utanordnade statsbidraget 
belöpte sig till 82 öre. 

Såvidt af de insända uppgifterna framgår, hafva 2,326 af 
samtliga i redogörelsen upptagna kassor, nämligen 1,169 af stä
dernas och 1,157 af landsbygdens, blifvit delaktiga af förenämnda 
belopp. Å andra sidan hafva, om man bortser från de 28 kassor, 
från hvilka inga uppgifter i berörda af seende föreligga, 95 
kassor icke uppburit något statsbidrag. Större delen af dessa 
eller 63 stycken voro emellertid sådana, som blifvit registrerade 
imder redogörelseåret. 

b) Förvalt-
ningsbidrag. 
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Enligt i kungl. statskontoret inhämtade uppgifter utgjorde 
sammanlagda beloppet af under år 1909 utanordnade förvalt
ningsbidrag till registrerade sjukkassor 498,861 kr. 88 öre. 
Olikheten med nyssnämnda ur sjukkassornas uppgifter fram
gångna belopp torde förklaras bl. a. däraf, att i åtskilliga fall 
förvaltningsbidragen äfven för ett eller flera föregående år af 
sjukkassorna lyfts under redogörelseåret och sålunda därunder 
redovisats. 

I följande tablå angifvas sammanlagda beloppen af de 
under hvarje år af perioden 1892—1909 till registrerade sjuk

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 530,478 kr. 80 öre hade 
1,169 af städernas och 1,157 af landsbygdens kassor att upp
visa. Sedd i relation till kassornas kapitaliserade tillgångar, 
torde nämnda summa motsvara en ränteafkastning af i genom
snitt 4-4 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 2,018 och böter inom 1,218 
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 
för kassan vid medlems död eller utträde ur densamma, 
voro fördelade på 367 kassor. Ett antal af 62 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 402 kassor. 

Specifikation af »ofriga 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 201 fall, hvaraf 
76 kommo på städernas och 125 på landsbygdens kassor. Af 
närbesläktad natur äro de böter o. d. från fabriker, som tillfallit 
82 kassor. Från »andra utomstående» hafva 157 kassor fått 
mottaga större eller mindre kontanta belopp. 135 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 1909 
uppgick till 38,457 kr. 7 öre, bör således rätteligen minska 
det för samtliga kassor såsom årsafgift angifna beloppet. Då 
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e) Kommun-
bidrag. 

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 regi
streringsmyndigheterna och kassor insamlade materialet rörande 
denna punkt samt de af kassornas redogörelser lämnade upp
gifterna sammanförts i omstående tablå. 

Af denna framgår, att kommunalt understöd år 1909 åt
njutits af 534 stadskassor, fördelade på 20 städer, och af 78 
landskassor inom 75 landskommuner. Af stadsfullmäktige be-
viljadt bidrag har utgått: 

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

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

c) med visst belopp för hvarje medlem i en inom staden 
registrerad sjukkassa (Malmö, Lund, se sid. 29*, not3) och4)); 

d) med visst belopp för hvarje sjukkassemedlem i alla inom 
staden befintliga kassor enligt växlande detaljbestämmelser (Stock
holm, Norrtälje, Linköping, Norrköping, Jönköping, Eksjö, Oskars
hamn, Västervik, Karlskrona, 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 följtö 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 Stockholm enligt 
protokoll den 1 februari 1909. 

Stadsfullmäktige beslöto: 
»att till sådan i Stockholm vederbörligen registrerad sjukkassa, som 

erhållit statsbidrag för det år, kommunalt bidrag begäres, för hvartdera 
af åren 1909 och 1910 lämna bidrag till förvaltningskostnaderna i för
hållande till det antal af giftspliktiga, i Stockholm mantalsskrifna medlem
mar, sjukkassan under nästföregående år städse haft, med 50 öre för hvarje 
medlem under följande villkor: 
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Bidrag af kommuner åt sjukkassor under 1909. 

') För medlemsantal 1—100; iBr hvarje öfVerstigande medlem ftO 5re. 
2) Högst 100 kr. per kassa. 
3) Understödet utgår till Malmö sjukkassors fortsättningsförening för hvarje afgiftspliktig, 

i Malmö mantalsskrifven medlem, som föreningen under närmast föregående år städse haft. 
4) Understödet utgår till Lunds reg. sjukkassors fortsättningsförening för hvarje afgifts

pliktig, i Lund mantalsskrifven medlem, som föreningen under närmast föregående år städse haft. 
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Bidrag af kommuner åt sjukkassor under 1900 (forts.). 

l) YarbergB nykterhetBfolks sl>k. 
s) Hnndskattemedcl. 
3) Mariestads arbetareförenings sbk. 
4) Hälften af statsanslaget. 
s) Orsaken till att denna siffra öfverstigcr motsvarande belopp i tab. S sid. 27* är att sBka 

i den omständigheten, att i förstnämnda tal medräknats understöden till åtskillig» oregistrerade 
sjukkassor samt lokalafdelningar af på annan ort registrerade kassor, hYarjämte för år 1909 bc-
räknadt kommunbidrag af flera kassor uppburits och bokförts under 1910 och sålunda icke influtit 
i 1909 &rs redogörelse. Detta sistnämnda gäller särskildt Stockholmskassorna, för hyilka skill
naden i här berörda hänseende är synnerligen afsevärd och äfyen framkallat den betydande, här 
påpekade differensen. Beloppet å sid. 27* hänför sig till 406 kassor, af hyilka 327 stads- och 79 
landskassor. 
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a) att sjukkassan under nästförutgangna är haft egna inkomster, minst 
uppgående till sammanlagda beloppet af statsanslaget och det från stads
kassan begärda bidraget; 

b) att sjukkassans medlemsafgifter icke nedsättas under det belopp, 
med hvilket dessa afgifter utgått år 1908; 

c) att skriftlig ansökan om kommunalt bidrag, åtföljd af de hand
lingar, sjukkassan har att för sådant ändamål åberopa, ingifves till drät
selnämndens första af delning; 

d) att sjukkassan till drätselnämndens första afdelning aflämnar ett 
exemplar af kassans stadgar äfvensom årligen ett exemplar i tryck eller 
af skrift af den under året afgifna revisionsberättelsen; samt 

e) att sjukkassan skall vara underkastad den kontroll, som drätsel
nämndens första afdelning anser med afseende på den af staden lämnade 
förmånen erforderlig.» ') 

Den viktigaste skillnaden mellan dessa bestämmelser och 
dem, som, enligt livad tillgängliga meddelanden synas gifva vid 
handen, äro gällande i öfriga hithörande städer, är den, att i 
Stockholm liksom i Eksjö, Karlskrona, Halmstad, Göteborg och 
Örebro understödet utbetalas endast för inom kommunen man-
talsskrifna sjukkassemedlemmar (hvilket äfven är fallet i Malmö 
och Lund), under det att någon dylik inskränkning icke före-
skrifvits i Norrtälje, Linköping, Norrköping, Jönköping, Oskars
hamn, Västervik, Karlstad och Kristinehamn. 

Af de 75 landskommuner, som utbetalade kontant under
stöd åt inom kommunen arbetande sjukkassor, voro de flesta 
belägna i Kristianstads, Malmöhus, Östergötlands och Värmlands 
län (resp. 17, 17, 5 och 5 kommuner). I 7 fall utgick detta 
bidrag med visst belopp per sjukkassemedlem, men anslog kom
munalstämman i regel en viss rund summa att utgöra kommu
nens understöd till en namngifven kassa. I 20 kommuner ut
gick denna summa 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 häller hithörande summor kunnat inflyta i kassornas räken
skaper. Nu nämnda summor hafva utgått såsom likvid för 
läkarvård och medicin och hafva bestridts af arbetsgifvare. 
I uppgifterna fullständigt angifna äro 194 fall af ifrågavarande 
slag, hvartill kommo 60 liknande fall, då beloppen å de af 
arbetsgifvarne bestridda kostnaderna icke kunnat angifvas. 
Närmare specifikation af dessa bidrags utgörande lämnas i 
nästfoljande tablå å sid. 32°. 

Endast i de fall, då arbetsgifvarens kostnader af hithörande 
slag blifvit angifna, uppgingo dessa sålunda till 229,821 kr. 

l) Rörande motsvarande föreskrifter tor Göteborg, se »Registrerade sjukkassors verksamhet» 
1908, I, sidd. 29*—32*. 

f) Läkar
vård och 
medicin. 
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Arbetsgifvarnes direkta bidrag till bestridande af kostnader för läkarvård 
och medicin för sjukkasssemedlemmar år 1909. 

66 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 370,728 kr. 29 öre, således i det när
maste 3 4 af statsbidragets belopp, direkt eller indirekt kommit 
sjukkassornas medlemmar till godo på grund af det närmare för
hållande, hvari kassorna stått till medlemmarnes arbetsgifvare. 

Utgifter. 
De registrerade sjukkassornas u t g i f t e r under redogörelseåret 

framgå af efterföljande båda tabeller. 

Sjukkassornas utgifter år 1909. A. 

2. Utgifter. 

') Se specifikationen & sid. 37*. 



DE REGISTRERADE SJUKKASSORNAS EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN. 3 3 * 

Sjukkassornas utgifter år 1909. B. 

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

Inom samtliga kassor tillsammantagna belöpte sig utgif
terna för understöd af olika slag till 87'3 proc. af utgifternas 
totalsumma, medan för förvaltningskostnader och »öfriga ut
gifter» motsvarande procenttal voro resp. 10-3 och 2"4. 

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 7 stadskassor och 15 landskassor. Af dessa hafva emellertid 
9 kassor utöfvat sin verksamhet endast under en del af året. 

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

Bland samtliga 2,261 sjuk- och begrafningskassor — inkl. 
ofvannämnda båda begrafningskassor — har under redogörelse-

a) Sjukhjälp. 

h) Bejjraf-
mngshjälp. 
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året begravningshjälp utbetalts af 769 bland städernas kassor 
med sammanlagdt 844,242 kr. 27 öre, samt af 653 bland 
kassorna på landsbygden med 179,738 kr. 26 öre. De belopp, 
som i begrafningshjälp lämnats vid medlems hustrus eller barns 
död, äro icke inberäknade i nu anförda siffror. 

Af tabellen å sid. 35° framgår, i hvilkeu utsträckning 
understöd i form af läkararfvoden 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 
684 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 läkarvård som medicin 
till 237,232 kr. 29 öre, i de kassor, där endast läkarvård 
ifrågakom, till 138,840 kr. 67 öre samt i de få fall, där under
stöd utgick endast för medicin, till 5,872 kr. 42 öre. 

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

I många fall, då fri läkarvård 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 per 
individ för läkarvården 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. 

1 Kn närmare utredning af frågan om sjukkassorna och läkarvården har verkställts för 
år 1900 och offentliggjorts i »Meddelanden från Kungl. Kommerskollegii afdelning for arbets-
statistik», 1909, h. 12, sid. 785 ff. 

e) I.nknr-
rfvoii'Mi ocll 

meil iein. 

(1) Fflrvult-
n ingxkos t -

nader. 
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Understöd i form af läkarvård och medicin inom sjukkassorna år 1909. 
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32° meddelade procenttalen, dels äfven vid en beräkning af 
den på hvarje medlem kommande anparten af ifrågavarande 
utgiftspost. Den genomsnittliga utgiften per medlem för för
valtningskostnader utgjorde nämligen i städerna 1 kr. 34 öre 
och å landsbygden endast 79 öre. 

Åfven mellan sjuk- och begrafningskassorna samt de rena 
sjukkassorna rådde samma skillnad som förut varit fallet 
ifråga om förvaltningskostnadernas storlek. Dessa uppgingo 
nämligen för det förra slagets kassor till 10'3 proc. af samtliga 
utgifter, motsvarande per medlem 1 kr. 21 öre. För de rena 
sjukkassorna åter voro motsvarande siffror 9'5 proc. och 48 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 per medlem 
inom sjukkassor af olika storlek. ') 

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 
195,534 kr. 66 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 1909 konstaterade inbördes skiljaktigheten 
mellan lands- och stadskassorna i detta hänseende. Inom stä
dernas kassor öfverstego nämligen förvaltningskostnaderna med 
238,483 kr. 6 öre de af kassorna åtnjutna statsbidragen, 
medan landsbygdens kassor af statsbidragen icke blott fått sina 
förvaltningskostnader betäckta, utan äfven därutöfver haft 42,948 
kr. 40 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 stöiTC kassorna, såsom ofvan blifvit på-
visadt, till öfvervägande del komma på städerna.") De 53 sjuk
kassor, hvilkas medlemsantal vid årets slut öfversteg 1,000 
och af hvilka 41 voro stads- och 12 landskassor, hafva under 

') Se »Kejristrcrade sjukkassors verksamhet», 1902, sid. 2 8 * ; 1903, sid. 29 *; 1004, sid. 
29 *; 190"), sid. 27* . 

2) Nykterhetsfolkets sjukkassa och Xykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begrafnings-
kassa äro här hänförda till städerna. 
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året haft att vidkännas förvaltningskostnader, hvilka med 207,512 
kr. 60 öre öfverstego de af dem lyftade statsbidragen. 

Nedanstående tablå, som lämnar en jämförande öfversikt 
öfver här berörda förhållande mellan statsbidrag och förvalt
ningskostnader för perioden 190L —1909, 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. 

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. 

e) Öfriga 
utgifter. 

Specifikation af »öfriga utgifter». 
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En betydande del af dessa utgifter utgöras sålunda af 
sjuk- och begrafningshjälp samt understöd för. läkarvård och 
medicin till medlemmarnes anhöriga. Till sådana hafva lämnats 
af 16 kassor kontant sjukhjälp, af 138 kassor begrafningshjälp 
samt af 31 kassor läkarvård, medicin o. d. 

Inalles hafva sålunda, såsom af förestående tablå samt 
tabellen å sid. 3 2 e framgår, de registrerade sjukkassorna i 
kontant sjukhjälp utbetalt 4,725,531 kr. 10 öre, i begrafningshjälp 
1,043,286 kr. 23 öre samt för läkarvård o. s. v. 174,948 kr. 
21 öre, hviiket utgör ett sammanlagdt understödsbelopp för år 
1909 af 5,943,765 kr. 54 öre. 

Af öfriga i ofvanstående tablå anförda utgiftsposter hän
föra sig återbetalda garantimedel till 332 och under rubriken 
»andra» angifna belopp till 463 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 utbetalts 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 901,452 kr. 24 öre,hvilket utgör 11-8 proc. af inkomst
summan. Den förlust, som drabbat vissa kassor, har här från-
räknats. I själfva verket hade nämligen endast 1,850 kassor att 
uppvisa öfverskott af årets verksamhet, uppgående till samman
lagdt 1,067,638 kr. 65 öre, medan däremot inom 570 kassor ut
gifterna öfverstego inkomsterna med mer eller mindre afsevärda 
belopp, tillsammans uppgående till 166,186 kr. 41 öre, och inom 
1 kassa inkomster och utgifter voro lika stora. I 90 fall 
uppgick förlusten till mer än 500 kr.; bland dessa funnos 29 
fall, då den öfversteg 1,000 kr. och bland dessa sistnämnda 14, 
då den uppgick till mer än 2,000 kr. 

Såsom af tablån å sid. 4 0 ° framgår, gaf 1908 års verk
samhet relativt en mindre behållning än något föregående år 
af perioden 1901 — 08, medan behållningen af 1909 års eko
nomiska verksamhet visat en, om ock obetydlig ökning. 

En öfverblick af kassornas inkomster, utgifter och behåll
ning under 1909 i genomsnitt per medlem gifves i tabellen å 
sid. 39°, där kassorna fördelats mellan stad och land och de olika 
kassaposterna därjämte sammanförts under sina viktigaste rubriker. 

3. BeJtallning 
af årets 

ekonomiska 
verksamhet. 



39* 

Inkomster och utgifter samt behållning i genomsnitt per medlem. 

1) Inträdesafgifter och böter ej inräknade. 
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I nedanstående tabell lämnas en öfversikt öfver sjukkassor
nas t i l lgångar vid 1909 års slut. 

Såsom af denna framgår, utgjorde dessa sammanlagdt om
kring 12-6 milj. kr. Häraf var hufvudparten eller 74 proc. pla
cerad i banker. Inalles 1,170 stadskassor och 1,086 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 179 af städernas 

Sjukkassornas tillgångar den 31 dec. 1909. 

4. Tillgångar 
och skulder. 
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och 244 af landsbygdens kassor. Vidare hade 46 af städernas 
och 108 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 147 fall. Endast 
15 kassor voro ägare af fastighet. 

Jämförda med tillgångarna, uppgingo kassornas s k u l d e r 
vid årets slut till mindre afsevärda belopp, såsom framgår af 
följande tablå. 

Specifikation af sjukkassornas skulder den 31 dec. 1909. 

Hela skuldsumman fördelade sig på 380 af städernas och 
247 af landsbygdens kassor, af hvilka 598 voro sjuk- och be-
grafningskassor och 29 enbart sjukkassor. Skuldsatta på grund 
af lån voro 27 kassor. I tablån upptagna garantimedel, hvilka 
representera den betydligaste posten på skuldkontot, afse 389 
kassor. 

Endast undantagsvis belöpte sig skulderna i de enskilda 
fallen till mera afsevärda belopp. Inom 223 kassor uppgick 
skuldsumman emellertid till mer än 500 kr., hvarjämte skulderna 
i 14 fall öfverstego kassans tillgångar, i intet fall dock med 
mer än 1,400 kr. eller mer än 13 kr. 72 öre per medlem. 

Sjukkassornas b e h å l l n a t i l l g å n g a r , d. v. s. tillgångar öfver 
skulder, uppgingo vid årsslutet, som af föregående siffror fram
går, till det betydande kapitalet af 12,017,955 kr. 92 öre. Häraf 
förfogade städernas kassor öfver 7,601,493 kr. 34 öre och lands
bygdens öfver 4,416,462 kr. 58 öre. På sjuk- och begrafnings-
kassornas andel kommo 11,532,290 kr. 95 öre, på de rena sjuk
kassornas blott 485,664 kr. 97 öre. 
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Förenämnda siffror visa en kapitalökning inom sjukkassorna 
under året af 828,807 kr. 84 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: 

Jämföras kassornas behållna tillgångar per medlem under 
åren 1901—1909, 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. 

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, så att de numera afse tillgångar per medlem vid årets slut. 

Sjukdoms
fall och 

sjukdagar-
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1909, lämnas i tabellen å sid. 49°. Härvid förtjänar emellertid 
ihågkommas, att de sjukdomsfall och sjukdagar, h vilka i nämnda 
tabell eller eljes i denna berättelse redovisas, icke fullkomligt 
representera den verkliga sjukdomsförekomsten bland kassornas 
medlemmar. Endast sådana sjiikdomsfall 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 flera 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 flera gånger i sjukkassornas totala medlemsantal, så 
blifva äfven deras sjukdomsfall oftast räknade minst två gånger. 

I de registrerade sjukkassornas uppgifter för 1909 redo
visades inalles 151,656 sjukdomsfall, fördelade på följande sätt: 

Antalet 
sjttkdomsfdU. 



44* 

Registrerade sjukkassors inom de olika länen inkomster och utgifter 



under år 1909 samt tillgångar och skulder vid samma års slut. 

45* 
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En närmare granskning af sjukdomsfrekvensen bland män 
och kvinnor samt i stad och land lämnar följande resultat. 

Jämföras här anförda siffror för hela riket med motsvarande 
tal för åren 1901—1908, såsom skett i nedanstående tablå, framgår 
med stor tydlighet, att sjukdomsfrekvensen bland kvinnorna 
under hela perioden varit konstant lägre än bland männen. 

Såsom förklaring till denna företeelse, hvilken synes äga mot
svarighet äfven inom andra länder, har man där bl. a. anfört 
den högre genomsnittsåldern hos den manliga arbetarbefolk
ningen samt att sjukdomsfrekvensen ökas vid tilltagande ålder, 
äfvensom att de manliga arbetarne äro mer utsatta för olycks
fall och deras sysselsättning mer betungande. ]) 

De under 1909 redovisade sjukdomsfallen omfattade 
3,611,753 sjukdagar, för hvilka sjukhjälp utgått . Dessa under
stödsdagar fördelade sig på följande sätt mellan män och 
kvinnor samt stad och land. 

!) Die Krankenversicherung im Jahre 1907. Statistik des Dcutsehen Keichs; band 
194, sid. 12 *. 

Antalet 
understöds 

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

I likhet med livad under åren 1901 —1908 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 u n d e r s t ö d s d a g a r på h v a r j e s j u k d o m s f a l l 
uträknas för män och kvinnor hvar för sig. En dylik tablå 
får följande utseende, hvarvid siffrorna för hela riket för perio
den 1901—1908 till jämförelse äfvenledes meddelas. 

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 speeialstatistik 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: 

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—1908, där, ifråga 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. 

Sjukhjälpens 
storlek. 
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Antal delägare samt understödsberättigade sjukdomsfall och 
sjukdagar under år 1909 inom registrerade sjukkassor 

i de olika länen. 1) 

') I siffrorna i kol. 3—8 saknas de 28 kassor, från hvilka uppgifter icke kunnat erhållas. 
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4. De registrerade sjukkassornas reglementariska 
bestämmelser. 

Af de 2,449 registrerade sjukkassor, som i riket förefunnos 
vid 1909 års slut, hade: 

Således voro 721 eller 29 proc. — drygt 1/4 — af samtliga-
kassor klassindelade. Af dessa kom hufvudparten, 76 proc. 
eller något mer än 3U på kassor med 2, V« på kassor med 
3 samt ett ringa fåtal på kassor med mera än 3 klasser. Bland 
de 188 rena sjukkassorna — d. v. s. sjukkassor, som endast 
meddelat sjukhjälp — voro 58 kassor, eller 31 proc. af samt
liga, kassor med klassindelning. 45 af dessa sistnämnda kassor 
ägde endast 2, 8 hade 3, 2 hade 4 och af de återstående 3 
ägde 2 kassor 5 samt 1 kassa 9 klasser. 

Inträdesvillkor. 

De flesta kassors stadgar innehålla i form af in t rädesbe
s tämmelser vissa stadganden, som afse att i någon mån åstad
komma ett för kassans verksamhet betryggande urval af de 
personer, som upptagas såsom medlemmar. Undantag härifrån 
bilda i viss mån bl. a. kassor med obligatoriskt inträde, hvilka 
under år 1909 förefunnos till ett antal af 170 med ett medlems
antal af 45,902. Dylika kassor äro i regel afsedda för arbe-

Oblit/atoriskt 
inträde. 
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tare, anställda hos en och samma arbetsgifvare, och hafva 
oftast upprättats på dennes initiativ. Vanligen åtnjuta dessa 
kassor äfven understöd i en eller annan form af arbetsgifvarne. 
I nedanstående tablå lämnas en öfversikt öfver förekomsten af 
dessa kassor. 

Kassor med obligatoriskt inträde. 

Minimiålder för inträde. 

De vanligaste af de skyddsbestämmelser, som tillämpas 
inom sjukkassorna, innehållas i de stadganden, hvilka fastställa 
en lägsta eller högsta ålder för inträde. Ofvanstående tabell 
jämte den å nästa sida lämna en öfversikt öfver dessa bestäm
melsers förekomst. 

Inträdes-
ålder. 

r) Däribland 1 kassa, hvars medlemsantal ej upp^ifvits. 
2; » 4 kassor, hvilkas » » » 
3) » 10 » , » » » » 
4) » 2 » . » » » » 
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Maximiålder för inträde. 

Af den nedre tabellen å sid. 51° framgår, att det stora fler
talet eller 84 proc. af samtliga kassor (80 proc. af städernas och 
88 proc. af landsbygdens), omfattande 81 proc. af samtliga kassors 
medlemsantal, föreskrifva en minimiålder för inträde, i de flesta 
fall — 78 proc. af samtliga kassor, innefattande 77 proc. af hela 
medlemsantalet — något af åldersåren 15—18 år. Minimiåldern 
för inträde är i genomsnitt något lägre bland landsbygdens kassor 
än bland städernas; af samtliga landsbygdens kassor medgåfvo 
40 proc, af städernas kassor däremot endast 18 proc, omfattande 
resp. 45 och 19 proc. af landsbygdens och städernas medlems
antal, inträde redan vid uppnådda 15 år eller tidigare. Bland 
de i tabellen omnämnda kassor, hvilkas stadgar icke uttryckligen 
föreskrifva en undre åldersgräns för inträdande medlemmar, torde 
dock i regel inträde medgifvas endast vuxna personer. 

De flesta kassor — 91 proc. af samtliga, till hvilka hörde 
88 proc. af medlemsantalet för hela riket — stadgade äfven 
en maximiålder för inträde. Af hela antalet medräknade kassor 
var den öfvervägande delen eller 70 proc. (74 proc. af samtliga 

1) Däribland 2 kassor, hvilkas medlemsantal ej uppgifvits. 
2) n 1 kassa, hvars » » » . 
3) » 6 kassor, hvilkas » » » 
4 ) » .') ,, , » ,, „ „ . 
5) » 8 » , » » 
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kassors medlemsantal) sådana, inom hvilka högsta medgifna in
trädesåldern var fastställd till 50 år. I städerna voro i genom
snitt något strängare bestämmelser i detta afseende rådande. 
Sålunda var maximiåldern fastställd till högst 45 år inom 49 
proc. af stadskassorna, under det att den motsvarande procenten 
af landsbygdens kassor uppgick till endast 23, omfattande resp. 
51 och 23 proc. af städernas och landsbygdens medlemsantal. 

Typiska urvalsbestämmelser äro den i de flesta stadgar före-
skrifna skyldigheten för inträdessökande att förete läkarbetyg 
samt stadgandet om, att för inval erfordras förord af förut
varande medlemmar. 

Af besläktad natur är den inom ett stort antal kassor 
tillämpade bestämmelsen, att nyantagen medlem skall hafva till
hört kassan under viss längre eller kortare tid, s. k. väntetid, 
innan rätt till understöd vid sjukdom tillkommer honom. 
Väntetidens längd inom olika kassor framgår af nedanstående 
tabell. 

Kassornas fördelning efter väntetidens längd. 1) 

Läkarbetyg 
och förord. 

Väntetid. 

J) De båda som sjukkassor registrerade rena begrafningskassorna äro icke medräknade i 
denna tabell. 

2) Däribland 1 kassa, hvars medlemsantal ej uppgifvits. 
3) » 2 kassor, hvilkas » » » 
4) ., 8 » , 
5; » 4 » , » » » » 
6) » 5 » , » » » » 
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64 proc. af samtliga kassor, omfattande 70 proc. af samt
liga kassors medlemsantal, tillämpade således en väntetid för 
nytillträdande medlemmar. De kassor, inom hvilka väntetiden 
ej öfversteg 3 månader, utgjorde 53 proc, således omkring 
hälften af hela antalet (59 proc. af hela medlemsantalet), medan 
för 11 proc. af kassorna (12 proc. af hela medlemsantalet) en 
längre väntetid förekom. Bland dessa sistnämnda kassor synas 
landsbygdens kassor vara starkare representerade än städernas. 

En väntetid, ehuru af annan natur, tillämpas dessutom ofta 
nog på så sätt, att medlem ej blir delaktig af rätt till sjuk-
hjälp, förr än vissa afgifter blifvit af honom erlagda till kassan. 

Understödstid. 

De viktigaste af de i reglementena eljes förekommande stad-
ganden, som kunna hänföras till skyddsbestämmelsernas klass, 
äro föreskrifterna rörande unders töds t idens beg ränsn ing . 
Dessa gälla fastställande dels af en viss maximi- och minimiunder-
stödstid, d. v. s. en bestämd längsta eller kortaste tid, för hvilken 
sjukhjälp får utgå, dels ock af en viss tid från sjukdomens 
början, för hvilken ingen sjukhjälp lämnas. 

Det första slaget af dessa stadganden eller föreskrifterna 
angående en maximiunderstödstid äro de oftast förekommande, 
ehuru olika kassors bestämmelser i detta afseende äro sinsemellan 
ytterst varierande. De afse emellertid alla att på ett eller annat 
sätt inskränka den tid, hvarunder en person, som drabbats af 
ofta återkommande eller kronisk sjukdom, får åtnjuta sjukhjälp 
från kassan. Den vanligaste bestämmelsen innebär fastställande 
af ett visst högsta antal dagar per kalenderår eller sjukår 
(d. v. s. ett år, räknadt från första sjukdagen), hvarunder sjuk
hjälp får utgå till samma person med oförändradt belopp. 
Sedan skärpas bestämmelserna ofta i sådan riktning, att an
tingen den ordinarie sjukhjälpens belopp nedsättes efter för viss 
tid åtnjutet understöd eller ock den under första året tillämpade 
maximiunderstödstiden för ett antal följande år ytterligare 
förkortas. Vanligen föreskrifves i sistnämnda fall, att efter en 
under ett visst antal år för viss längsta tid åtnjuten sjuk
hjälp denna alldeles upphör eller göres beroende af allmänt 
sammanträdes beslut. Det ursprungliga syftet med alla dessa 

Maximiunder
stödstid. 
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stadganden, hvilket torde vara afsikten att skydda föreningens 
kassa mot allt för betungande utgifter, nås mer direkt genom 
de i stadgarne ej häller sällsynta föreskrifterna angående 
ett visst högsta understödsbelopp till samma person, hvilket 
under en viss begränsad tid ej får öfverskridas. 

I den öfre tablån å sidd. 56°—57° äro kassorna grup
perade efter den längsta tid, hvarunder sjukhjälp till oafkortadt 
belopp kan utgå till samma medlem under loppet af kalenderår, 
sjukår, tolf på hvarandra följande månader eller under en på 
dylikt sätt ej afgränsad tidsperiod. 

Bestämmelser af denna art förefunnos, som synes, inom 2,195 
kassor med ett sammanlagdt medlemsantal af 530,845. I något 
mindre än hälften af alla hithörande kassor — med ett med
lemsantal af 301,449 — räknades högsta understödstiden per 
sjukår samt i omkr. 1/4 (94,591 medlemmar) per kalenderår. 
Mer än 1,U af alla kassor med ett sammanlagdt medlemsantal 
af 89,397 hade föreskrifvit en längsta nnderstödstid af högst 
13, ungefär lika många en tid af mer än 13, men högst 26 
veckor (210,510 medlemmar), medan den återstående knappa 
hälften af kassorna stadgade en understödstid af högst 10 
veckor; för dessa senare uppgick medlemsantalet till 171,499. 
Flertalet af dessa senare kassor föreskrefvo emellertid en högsta 
understödstid af 9 eller 10 veckor. 

Ett betydande antal kassor hafva föreskrifvit en viss längsta 
understödstid per sjukdomsfall, antingen såsom en fristående be
stämmelse eller också såsom supplement till stadgande angående 
maximiunderstödstid per sjukår o. s. v. Antalet af dessa kassor 
var, såsom af tablån å sid. 58° framgår, 991 med ett sam
manlagdt medlemsantal af 211,431, och af dessa stadgade något 
mindre än 1/3 en högsta understödstid af mer än 13, men högst 
26 veckor (78,764 medlemmar), samt något mer än Vs en maximi
tid af 13 veckor (28,470 medlemmar). 

Som tidigare antydts, förekomma inom åtskilliga kassor äfven 
bestämmelser, afsedda att begränsa antalet understödsdagar till 
ett bestämdt maximum, fördeladt på ett visst antal på hvarandra 
följande år. Den nedre tablån å sidd. 56 ö—57 ° visar, att dylika 
bestämmelser förekommo inom 408 kassor med ett samman
lagdt medlemsantal af 115,331 samt att det fastställda antalet 
understödsdagar för drygt hälften af dessa kassor varierade mel
lan 151 och 300 dagar under i regel 2—5 på hvarandra 
följande år. 
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Kassornas fördelning efter 

1) Med afseende å de i tablån meddelade veckotalen må anmärkas, att inom åtskilliga kassor den kontanta 
3) Däribland 1 kassa, hvars medlemsantal ej uppgifrits. 
3) » 2 kassor, hvilkas » » » 
4) )> 5 » , » » » » 
5>v » 3 » , » » » » 

Sammanlagda högsta antalet understödsdagar 

') Däribland 2 kassor, hvilkas medlemsantal ej uppgifvits. 
2) » 1 kassa, hvars » » » 
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längsta understödstiden. 1) 

sjukhjälpen likväl utgår endast för arbetsdagar. Do båda rena begrafningskassorna äro icke medräknade i denna tabell. 

under visst antal på hvarandra följande år. 
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Kassornas fördelning efter längsta understödstiden per fall. 

Ett motstycke till nu berörda bestämmelser angående den 
längsta tid, hvarunder sjukhjälp utgår, äro reglementenas stad-
ganden rörande en minimiunderstödstid eller den kortaste tid, 
för hvilken sjukhjälp lämnas. Äfven bestämmelser af denna 
art tillämpas inom det stora flertalet kassor, såsom af den 
öfre tablån å nästföljande sida framgår. 

Ej mindre än 92 proc. af samtliga de kassor, hvilkas bestäm
melser äro kända och hvilka omfattade samma procentiska andel 
af samtliga kassors medlemsantal, inskränkte sålunda sjukhjälpen 
på nu nämnda sätt, i många fall i rätt afsevärd utsträckning. 
Bland städernas kassor lämnade sålunda ungefär 34 proc, bland 
landsbygdens 19 proc, omfattande resp. 38 och 19 proc. af 
städernas och landsbygdens medlemsantal, intet understöd vid 
sjukdom af kortare varaktighet än 7 dagar. 

En bestämmelse, som står den nyssnämda nära, är det 
likväl i mindre utsträckning förekommande stadgandet om sjuk
hjälpens indragning under den första sjukdomstiden. Hvilken 
roll dessa bestämmelser spela, framgår af den nedre tablån å 
nästföljande sida. 

Minimiunder
stödstid. 

Sjukhjälpens 
indragning 

under första 
sjukdoms

tiden. 

') Däribland 1 kassa, hrars medlemsantal ej uppgifvits. 
2) » 3 kassor, hvilkas » » » 
») » 2 » . » 
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Kassornas fördelning efter kortaste understödstiden.1) 

') Jfr not. !) å sid. 53*. 
2) Bäribland 1 kassa, hvars medlemsantal ej uppgifvits. 
3) » 4 kassor, hvilkas » » » 
4) » 3 » , » » » » 
5) » 2 » , » 
6 „ 7 » , » 

Kassornas fördelning efter den tid från sjukdomens början, för hvilken 
ingen sjukhjälp lämnas. 

J) Däribland 1 kassa, hvars medlemsantal ej uppgifvits. 
2) » 3 kassor, hvilkas » » » 
3•) Häri ingå fortsättningskassorna. 
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Af samtliga kassor tillämpade således 24 proc, omfat
tande 33 proc. af hela medlemsantalet, bestämmelser af ifråga
varande art. Bland dessa ingick emellertid ej mer än 14 proc. 
af städernas kassor, af landsbygdens däremot 33 proc. Vidare 
framgår af de meddelade siffrorna, att den tid, för hvilken 
sjukhjälpen indrages, i regel är helt kort — den utgjorde inom 
87 proc, således mer än 3U af hithörande kassor, omfattande 77 
proc. af samtliga kassors medlemsantal, högst 4 dagar, hvarvid 
de med »villkorlig tid» undantagits. Under denna sistnämnda 
beteckning äro hufvudsakligen sådana kassor upptagna, inom 
hvilka indragningstidens längd göres beroende af sjukdomens 
varaktighet. Fortfar denna länge, bortfaller för dessa kassors 
medlemmar hvarje inskränkning af denna art i sjukunderstödet. 
Undantag från ett dylikt stadgande plägar likväl ofta göras, 
då fråga är om sjukdomsfall på grund af olycksfall i arbete. 

För fullständighetens skull må här äfven anmärkas, att 
sjukdomens början i allmänhet räknas från den dag, då sjuk
domsfallet anmälts till vederbörande kassa. 

Tillsammans betyda de båda sistnämnda inskränkningarna 
i sjukkassornas utbetalningsskyldighet en ej oväsentlig lättnad 
för deras ekonomi. Kassorna befrias nämligen genom dessa 
stadganden från ett afsevärdt antal påkänningar, hvilka visser
ligen hvar för sig kunna vara nog så obetydliga, men som till
sammantagna helt visst skulle blifva en kännbar tunga. Dess
utom kan afsaknaden af sjukhjälp under den korta tid, det här 
i allmänhet gäller, förutsättas vara af mindre betydelse för den 
sjuke och hans familj, hvarjämte sannolikt genom stadganden 
af denna art till en viss grad förebygges, att anspråk på kas
sans hjälp framställas vid alltför obetydliga eller måhända låt
sade sjukdomsfall. 

Under det alla nu berörda bestämmelser i kassornas regle
menten antingen icke alls eller ock endast indirekt utöfva någon 
inverkan på deras ekonomiska förhållanden, så syssla de åter
stående, viktigaste delarna af stadgarne uteslutande med dessa. 
Hvarje reglemente innehåller sålunda vissa, mer eller mindre 
detaljerade föreskrifter rörande medlemmarnes ekonomiska för
pliktelser till kassan samt angående storleken af de understöd, 
hvartill medlemmarne äro berättigade. Vid den redogörelse, 
som i det följande gifves för de bestämmelser, som sålunda 
ligga till grund för kassornas ekonomi, bör uppmärksammas, 
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att sjukkassorna äro dels sjuk- och begrafningskassor, dels ute
slutande sjukkassor. Inom det förra slaget af kassor pläga 
sannolikt ofta de båda sidorna af verksamheten i vissa afse-
enden särskiljas från h varandra, så att begrafningshj alpen be-
strides genom särskilda, för begrafningskassans räkning upp
tagna tillskott, hvarjämte villkoren för rätt till utfående af 
begrafningshjälp ej alltid äro desamma som för sjukhjälps er
hållande, liksom begrafningskassans medlemmar icke alltid tillika 
äro delägare i sjukkassan och omvändt etc. Ett genomgående 
isärhållande af de båda sidorna af verksamheten har likväl ej 
varit möjligt. Däremot hafva för de rena sjukkassornas ekonomi 
gällande bestämmelser i allmänhet berörts i specialtabeller. 

Afgifternas storlek. 

De reglementerade afgifter, som af de registrerade sjuk
kassorna upptagas af medlemmarne för bestridande af kassans 
utgifter, äro till sina belopp i hög grad växlande. I regel stå 
afgifterna emellertid i en viss proportion till den kontanta sjuk
hjälpens storlek. Till sin natur kunna de indelas i tre grupper, 
inträdesafgifter, regelbundna afgifter samt uttaxerade bidrag. 

Inom de flesta kassor erlägga medlemmarne vid inträdet 
en afgift, som till sin storlek kan variera ganska mycket, men 
vanligen uppgår till 1 à 3 kronor. I sjukkassornas ekonomi 
spelar denna afgift emellertid en underordnad roll. 

Sjukkassornas reglementerade hufvudinkomst utgöres af 
de under hvarje år regelbundet per vecka eller per månad in
flytande medlemsafgifterna. En öfversikt öfver den regelbundna 
årliga afgiftens storlek meddelas i tabellerna å sid. 62 °. 

Den öfre af dessa tabeller visar, att omkr. 39 proc. af kassorna, 
omfattande 35 proc. af samtliga kassors medlemsantal '), upptogo 
en fix årsafgift af högst 6 kr., och inom 46 proc. af kassorna 
(55 proc.af medlemsantalet) steg detta belopp till mer än 6 kr. 
I allmänhet synas landsbygdens kassor hafva upptagit lägre afgifter 
än städernas. Inom 80 kassor hafva afgiftens storlek gjorts 
beroende af medlemmarnes inträdes- och lefnadsålder, i 21 åter 
af medlemmarnes arbetsförtjänst. Inom 9 proc. af samtliga 
kassor, innefattande 5 proc. af hela medlemsantalet, förekom 
ingen årsafgift. Dessa fall äro i tabellen hänförda till grupp 7. 

Till belysning af, hur bestämmelser rörande den regelbundna 
afgiftens storlek ställa sig inom de rena sjukkassorna, med-

Inträdes-
afgifi. 

Regelbundna 
årsafgifter. 

l) Be klassindelade kassorna ingå i alla tabeller under den grupp, som upptager bestäm. 
melserna for den klass inom kassan, hvilken föreskrifrer de högsta afgifterna, understöden etc. 
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Kassornas fördelning efter storleken af medlemmarnes regelbundna 
årsafgifter. 

1) Däribland 4 kassor, hvilkas medlemsantal ej uppgifvits. 
2) » 1 kassa, hvars » » » 
3) » 3 kassor, hvilkas » » » 
4) » 9 » , » » . » » 
h) » 6 » }

 w » » • » 

delas i nedanstående tablå en sammanställning häraf med iakt
tagande af samma gruppindelning som för tabellen här ofvan. 

Regelbundna årsafgiftens storlek inom de rena sjukkassorna. 

x) Däribland 1 kassa, hvars medlemsantal ej uppgifvits. 
2) « 2 kassor, hvilkas » » » 
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Förutom på inkomsten af inträdesafgifter och regelbundna 
afgifter är sjukkassornas ekonomi i större eller mindre grad 
fotad på uttaxering. När de medel, som erfordras för bestri
dande af utgifterna, antingen icke alls uppbringas genom regel
bundna bidrag eller ock dessa icke äro tillfyllest, anskaffas det 
behöfliga eller resterande beloppet af kassans medlemmar genom 
en uttaxering, hvars storlek är beroende af behofvet. Ett 
sådant tillvägagångssätt användes särskildt för bestridande af 
begrafningshjalpen, men äfven, ehuru i mindre utsträckning, 
för sjukhjälp och andra utgifter. När begrafningshj alpen be-
stridts uteslutande genom uttaxering, har äfven det belopp, som 
skall uttaxeras, oftast varit fastställdt i stadgarne — vanligen 
till 25 öre, 50 öre eller 1 kr. per medlem. 

Understödens storlek. 

Den viktigaste posten på sjukkasseräkenskapernas utgifts
sida representerades, såsom tidigare visats, af de understöd, 
som vid sjukdomsfall komma medlemmarne till del. I de flesta 
fall fastställa kassornas reglementen, att sjukhjälpen skall utgå 
med ett bestämdt kontant belopp per dag eller vecka. Denna 
summa är i likhet med den regelbundna afgiften mycket väx
lande inom skilda kassor. Äfven inom samma kassa lämnas 

Kassornas fördelning efter den kontanta sjukhjälpens storlek. 1) 

Uitaxeradz 
bidrag. 

Sjukhjälp, 

1) Jfr not. 1) a sid. 53*. 
2) Däribland 5 kassor, hvilkas medlemsantal oj upp^ifvits. 
s) » 1 kassa, hvars » » » 
4) » 7 kassor, hvilkas » »> » 
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ofta kontant sjukhjälp till olika belopp, ibland beroende af om 
den sjuke tillhört den ena eller andra af de olika klasser, på 
hvilka kassans medlemmar äro fördelade, i andra fall till följd där-
af, att den sjuke genom föregående sjukdom, enligt förut om
nämnda bestämmelser, är berättigad endast till reduceradt sjuk
understöd. I några fall utgår sjukhjälpen i proportion till den 
sjukes arbetsförtjänst under tiden närmast före insjuknandet, i 
andra fall göres den beroende af antalet medlemmar i kassan 
o. s. v. En öfversikt öfver förhållandena i nu nämnda hän
seenden lämnas i tablån å föregående sida, hvilken ifråga om 
uppställning och den använda gruppindelningen är analog med 
den öfre tabellen å sid. 62°. 

Den kontanta sjukhjälpen varierade sålunda i de flesta fall 
fr. o. m. 50 öre t. o. m. 1 kr. 50 öre per dag, eller, per vecka 
räknadt, fr. o. m. 3 kr. eller 3 kr. 50 öre — allteftersom sjuk
hjälpen utgår endast för arbetsdagar eller därjämte äfven för 
söndagar — t. o. m. resp. 9 kr. och 10 kr. 50 öre. De van
ligaste understödsbeloppen voro utan tvifvel 1 kr. och 1 kr. 
50 öre per dag. Af samtliga kassor, omfattande 30 proc. af 
samtliga kassors medlemsantal, meddelade 37 proc. i intet fall 
högre understöd än 1 kr. per dag, medan 57 proc. med 66 
proc. af hela medlemsantalet under alla förhållanden lämnade 
mer än 1 kr. per dag. 

Liksom i det föregående påpekats, att landskassorna i all
mänhet upptogo lägre medlemsafgifter än stadskassorna, så 

Den kontanta sjukhjälpens storlek inom de rena sjukkassorna. 

1) Däribland 1 kassa, hvars medlemsantal ej uppgifvits. 
s) » 2 kassor, hvilkas » •> » 
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framgår äfven af tablån å sid 63 °, att landsbygdens kassor, 
genomsnittligt sedt, lämnade mindre understöd än kassorna i 
städerna. 

De rena sjukkassorna synas i förevarande afseende, så vidt 
af det knappa materialet framgår, haft att uppvisa vissa egen
domligheter. En sammanställning af dessa kassor med ena
handa gruppindelning som i föregående tabell, ter sig på sätt, 
som tabellen å sid. 6 4 ° utvisar. 

Förutom kontant understöd betala vissa kassor äfven 
läkarvård och medicin samt ibland sjukhusvård för sina med
lemmar, i enstaka fall jämväl för medlemmarnes anhöriga. En 

Sjuk- och begrafningskassor, fördelade efter begrafningshjälpens storlek. 1) 

1) Be båda rena begrafningskassorna äio här medräknade. 
2) Däribland 3 kassor, hvilkas medlemsantal ej upp^ifvits. 
3} » 1 kassa , hva r s » » » 
4) » 6 kassor, hvilkas » » ii 
5) » 2 » , » » » » 
ft) » 4 » , » » " » 
7) Häraf 1 kassa, som i sin andra klass medgifver utbetalning af begrafningshjälp af 2,000 

kr., samt 2 kassor, som i sin tredje klass utbetala 3,000 kr. Dessa sistnämnda kassor utbetala 
emellertid det åberopade beloppet endast vid af olycksfall föranledt dödsfall. 

8) Däraf 397 kassor med uttaxerad begrafningshjälp. 

O 
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närmare undersökning af hithörande förhållanden under år 
1906 meddelas i en uppsats »De registrerade sjukkassorna och 
läkarvården» i de af Kommerskollegii afdelning för arbetsstati-
stik utgifna »Meddelandena» 1909, h. 12. (Jfr äfven sidd. 
34° och 35 ö.) 

Näst sjukunderstödet utgöres kassornas största utgift af 
den begrafningshjälp, som vid dödsfall bland medlemmarne ut
betalas till den aflidnes anhöriga eller rättsinnehafvare. Äfven 
detta understöds belopp är mycket växlande. Ofta nog mot
svarar det endast kostnaderna för den aflidnes nödtorftiga 
begrafning och de oundgängligaste af de utgifter, som i sam
band med dödsfallet drabba den dödes efterlefvande. Inom 
många kassor är begrafningshj alpen dock något större tilltagen, 
och inom ett mindretal kassor uppgår den till rätt afsevärda 
belopp. I ett stort antal fall ar understödsbeloppet beroende 
af antalet medlemmar inom kassan, ibland med, ibland utan en 
bestämd undre eller öfre gräns, som under inga förhållanden 
får öfverskridas. 

1 tabellen å föregående sida meddelas en såvidt möjligt 
fullständig öfversikt öfver begrafningshj alpen s belopp inom alla 
kassor, hvilkas stadgar därom innehålla bestämmelser. 

Till de anförda siffrorna förtjänar främst anmärkas, att 
inom 397 kassor med ett sammanlagdt medlemsantal af 115,824 
begrafningshj alpen varit byggd på uttaxering bland medlem
marne. Eljes utgjorde en begrafningshjälp af 100 kr. det belopp, 
som samlade de relativt flesta eller V< af samtliga kassor, om
fattande 20 proc. af hela medlemsantalet, medan de därnäst 
oftast förekommande beloppen voro 45—50 kr., omfattande 
omkring 20 proc. (12 proc. af samtliga kassors medlemsantal), 
och 25 — 30 kr. inom 8 proc. af kassorna, sammanfattande 
endast 4 proc. af hela medlemsantalet. Begrafningshj alpen var 
i allmänhet något större inom städernas kassor än inom lands
bygdens. Under det att nämligen ungefär 33 proc. af samt
liga i tablån upptagna kassor, till hvilka hörde 20 proc. af hela 
medlemsantalet, fastställt en undre gräns för begrafningshjälpen 
om 50 kr. eller lägre belopp, så utgjorde motsvarande kassor 
ej mera än 16 proc. af stadskassorna (8 proc. af medlemsan
talet), men däremot 51 proc. af landskassorna (39 proc. af hela 
medlemsantalet). 

Bet/rafnings-
hjälp-
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Ett ej ringa antal kassor hafva förbundit sig att utbetala 
begrafningshjälp äfven vid medlems makas död; i ett par fall 
har begrafningshjälp varit medlem tillförsäkrad därjämte äfven 
vid barns död. Såvidt af det här begagnade materialet fram
går, var antalet dylika kassor 418, af hvilka 272 voro stads
kassor och 146 landskassor. Sammanlagda antalet medlemmar 
för dessa kassor var 60,286. I många af dessa fall var dock 
begrafningshjalpen för anhörig fastställd till mindre belopp än 
ifråga om afliden medlem. • Af hithörande kassor lämnade så
lunda 142 stadskassor och 79 landskassor oafkortad begrafnings
hjälp vid medlems hustrus död, medan 109 stadskassor och 57 
landskassor i detta fall utbetalade ett belopp, understigande det 
för medlemmar fastställda, dock minst hälften däraf. Ibland 
har rätten till begrafningshjälp vid hustrus död varit förenad 
med förhöjda afgifter, medlem dock understundom obetaget att 
med afstående från sådan rätt erlägga mindre afgifter. 



Résumé. 
I. Nombre des caisses et des membres. 

Au 31 décembre 1909 le nombre des caisses enregistrées en 
activité était de 2,449, comprenant 621,411 membres, soit 11 s pour 
cent de la population. 1,242') des caisses avec 323,631 1) membres apparte
naient aux villes et 1,2051) avec 228,346l) membres à la campagne. Le 
nombre moyen des membres était pour la totalité des caisses 257. 
La moitié de toutes les caisses ne comptait que 100 membres chacune, 
au plus. 

470,040 membres, soit 75e pour cent du nombre total, étaient 
des hommes et 151,371, soit 24-4 pour cent, étaient des femmes. L a 
majorité, 59-6 pour cent, des caisses étaient mixtes (hommes et femmes). 
38po pour cent comprenaient seulement des hommes et 24 pour cent 
exclusivement des femmes. 

L a plupart des caisses, 2,259, soit 92-3 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 188 caisses, 
soit 7'7 pour cent, qui payaient des secours seulement en cas de maladie. 

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

Recettes des caisses en 1909. 

1) Y non comprises les deux plus grandes caisses du pays avec 69,434 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 229,821 couronnes 66 oeres. 

Les d é p e n s e s ressortent du tableau suivant: 

Dépenses des caisses en 1909. 

Pour l'ensemble des caisses les dépenses des trois premières 
catégories s'élevaient à 87'3 pour cent du total, tandis que les frais 
d'administration et »autres dépenses» étaient de 103 pour cent et de 2'4 
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 12,017,955 couronnes 
92 oeres. Cette somme se répartissait comme suit: les caisses de 
ville 7,601,493 couronnes 34 oeres, et celles de campagne 4,416,462 
couronnes 58 oeres. La plupart des fonds (75 pour cent) étaient 
placés dans les banques. L'augmentation du capital dans le cours de 
l'année s'élevait à 828,807 couronnes 84 oeres. Si l'excédent est 
réparti par membre, on obtient le résultat suivant: 

Couronnes. 
Caisses de ville 19-S4 

» de campagne 19'34 
Ensemble 19'S4 
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III. Cas et journées de maladie. Montant 
des secours. 

L e 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 1909 il est rendu compte de 
151,656 cas de maladie, en tout, qui se répartissent de la manière 
suivante : 

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: 

E n comparant ces chiffres pour le pays entier à ceux des années 
1901—1908 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: 
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Les cas de maladie en 1909 d'après les rapports comprenaient 
3,611,753 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: 

En ré2)artissant ces chiffres entre les membres participants, on 
obtient les résultats suivants: 

De même que pour les années 1901—1908, 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—1908. 
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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. H 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: 

IV. Statuts. 

Des 2,449 caisses, enregistrées à la fin de l'année 1909, comptaient 
1,728 caisses 1 classe, soit sans division en classes, 

548 » 2 classes, 
123 » 3 » , 
26 » 4 » , 
15 » 5 » , 
4 » 6 » , 
2 . 7 » , 
1 caisse 8 » , 
1 » 9 » ' , 
1 » 13 » . 

Ainsi 721 de toutes les caisses, soit 29 pour cent — plus de V4 — 
étaient divisées en classes. La plupart de ces caisses, soit 76 pour cent 
ou un peu plus de 3/4, comptaient 2 classes, Va 3 classes et un nombre 
inconsidérable plus de 3 classes. 

Les statuts de la plupart des caisses contiennent, sous la forme 
de conditions d'entrée, certaines stipulations ayant pour but d'établir, 
dans une certaine mesure, une élite d'entre les personnes qui désirent 
être admises comme membres, ce qui assure le bon fonctionnement de 
la caisse. Une exception de cette règle forment, à certains égards, les 
caisses à entrée obligatoire qui, ordinairement, sont fondées pour les 
ouvriers au service du même patron. E n 1909, il y avait de telles 
caisses au nombre de 170 avec 45,902 membres. 
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Les stipulations de protection appliquées le plus souvent par 
les caisses contiennent des dispositions établissant certaines limites 
d'âge pour l'entrée. Les deux tableaux ci-dessous rendent compte de 
ces stipulations. 

Age minimum d'entrée. 

Âge maximum d'entrée. 

Un grand nombre des caisses, soit C4 pour cent, contenant 70 
pour cent du nombre total des membres, ont également une stipula
tion portant que tout nouveau membre doit avoir appartenu à la caisse 
pendant un temps plus ou moins long (»temps d'attente»), avant d'acqué
rir le droit à la subvention en cas de maladie. Pour la moitié de ces 

6 
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Durée maximum du 

Durée minimum du temps de secours. 



temps de secours. 

75* 

Montant des frais funéraires. 
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caisses le temps d'attente s'élevait à trois mois, au maximum, tandis 
qu'un temps d'attente plus long était stipulé pour 11 pour cent des 
caissses (12 pour cent de la totalité des membres). 

Les plus importantes des autres stipulations figurant dans les 
règlements et visant également la protection des caisses sont les 
dispositions relatives à la limitation du temps de secours. Dans le 
tableau aux pages 74*—75* les caisses ont été groupées d'après la durée 
plus ou moins longue du temps pendant laquelle les secours (indemnités 
pécuniaires) peuvent être payés, sans réduction, à un même membre 
dans le cours d'un an, d'une année de maladie, de douze mois etc. 

D'autre part, la plus grande partie des caisses appliquent une 
disposition de règlement relative à la durée la plus courte pour les 
secours. (Voir le deuxième tableau à la page 74*.) 

Une stipulation analogue à celle qui vient d'être mentionnée 
concerne la suppression des secours pendant le premier temps de la 
maladie, ordinairement quatre jours, au maximum. Des dispositions 
de cette nature ne se trouvent toutefois que chez 24 pour cent de la 
totalité des caisses, embrassant 33 pour cent du nombre total des membres. 

Le montant des cotisations réglementaires varie considérable
ment. A la règle, elles se trouvent fixées dans une certaine proportion 
aux montants des indemnités pécuniaires. Elles peuvent être divisées 
en trois groupes, entrées, cotisations régulières et cotisations réparties. 

Dans la plupart des caisses les membres ont à payer une entrée. 
Le montant en varie beaucoup, mais ordinairement elle s'élève à une 
ou trois couronnes. Les entrées jouent un rôle secondaire pour l'éco
nomie des caisses. 

Le revenu principal se compose des cotisations ordinaires qui 
rentrent régulièrement, dans le courant de l'année, par semaine ou 
par mois. A peu près 39 pour cent des caisses, comprenant 35 pour 
cent de la totalité des membres, prélevaient une cotisation annuelle 
fixe de 6 couronnes, au plus, mais pour 46 pour cent (55 pour cent 
du nombre total des membres) la cotisation dépassait 6 couronnes. En 
général, les caisses de campagne prélèvent des cotisations moins grandes 
que celles des villes. 

A côté des entrées et des cotisations ordinaires les caisses sont 
plus ou moins obligées d'avoir recours à la répartition. Cette répar
tition, s'élevant à 25 oeres jusqu'à 1 couronne pour chaque membre 
et chaque cas, est employé principalement pour le payement des 
frais funéraires, mais aussi, dans une mesure plus restreinte, pour le 
payement de secours en cas de maladie et pour autres dépenses. 

L'élément le plus important des dépenses est l 'indemnité pécu
niaire. Dans le plus grand nombre de cas le montant du secours, 
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était de 1 couronne ou bien de 1 couronne 50 oeres par jour. 37 
pour cent des caisses, embrassant 30 pour cent du nombre total des 
membres, ne payaient dans aucun cas plus de 1 couronne par jour et 
57 pour cent, contenant 66 pour cent de la totalité des membres, 
payaient régulièrement un secours dépassant 1 couronne. 

Après les secours eu cas de maladie, les plus grandes dépenses 
sont caiisées par la subvention pour les frais funéraires qui, loi's du 
décès d'un membre, est payée à la famille ou bien aux ayants-droit 
du défunt. Le montant de cette subvention varie beaucoup comme 
le démontre le deuxième tableau à la page 75*. 





TABELLBILAGOR. 



2 

Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjuk-

1 Medlemsantalet hur ännu ej uppgått till "25; uppgifter hafva ieke kunnat erhållas. 



3 

domsfrekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



4 

Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

1) Uppgifter hafva icke kunnat erhållas. 
2) Kassan förut benämnd V . Wiklunda arbetares sbf. 



5 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



6 

Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-



7 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



8 

Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

l) Kassan upphörde att vara registrerad under dr 1909. 



9 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



10 

Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

J^ Uppgifter hafva icke kunnat erhållas. 
»') Förö 1857. 



11 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



12 
Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

!) Kassan, som registrerades år 1909, började sin egentliga verksamhet först år 1910. 
2) Kassan förut benämnd »Primus». 
3) Uppgifter hafva icke kunnat erhållas. 



13 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



14 

Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

') Uppgiften» omfatta tiden 1 au». 1008—31 juli 1909. 
2) Kassan, som registrerades år 1909, började sin egentliga verksamhet först år 1910. 
s) Uppgifter hafva icke kunnat erhållas. 



15 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



16 

Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

1) Kassan upphörde att vara registrerad under ar 1909. 



17 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



18 
Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

') Uppgifterna omfatt» tiden 1 juni 1908—31 maj 1909. 



19 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-



21 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



22 

Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

1) Uppgifterna omfatta tiden 15 sept.—31 dec. 1909. 



23 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-



25 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-



27 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

') Uppgifterna omfatta tiden 14 febr.—31 dec. 1909. 



29 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-



31 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



32 
Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

1) Kassan upphörde att väva registrerad under år 1909. 
2) l'ä 1870-talet. 
3) Kassan registrerades den 31 december 1909; uppgifter hafva därför icke kunnat erhållas. 
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



34 
Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

1) Kassan upphörde att Tara registrerad under år 1909. 
2) Uppgifterna omfatta tiden 28 mars—31 dec. 1909. 



35 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

1) Kassan lämnar endast sjukhusvård och medicin. 
9) » » » » » » ; uppgifterna omfatta tiden 1 nov. —1 dee. 1909. 
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-



39 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-



41 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



42 
Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

') Kassan, som registrerades år 1909, började sin egentliga verksamhet först år 1910. 
2) Kassan upphörde att vara registrerad under år 1909. 



43 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



44 
Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-



45 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



46 

Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-



47 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



48 

Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

1) Uppgifterna omfatta tiden 1 april—31 <lec. 1909. 



49 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



50 

Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-



51 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



52 

Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

l) Kassan förut benämnd Fredriksdals tändsticksfabriks arbetares sbk. 



53 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



54 

Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

') Uppgifterna omfatta tiden 2<> eept.—31 dec. 1909. 



55 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



56 

Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

1) Uppgifterna omfatta tiden 1 juli—31 dcc. 1909. 



57 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



58 

Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

l) Kassan upphörde att vara registrerad under i r 1909. 
;) Kassan hade, enligt uppgift, under året icke börjat sin verksamhet. 



59 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-



61 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



62 

Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

') Kassan upphörde att rara registrerad under år 1910; uppgifter hafVa icke kunnat erhållas, 
2) Kassan registerades den 31 dec. 1909; uppgifter hafVa därför icke kunnat erhållas. 



63 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångrar och skulder. 



64 

Tab. I. Registrerade sjukkassor är 1909: antal delägare, sjukdoms-

1) Kassan upphörde att vara registrerad under ar 1909. 
2) Uppgifterna omfatta tiden 1 sept.—31 dec. 1909. 



65 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-

1) Kassan fornt 'benämnd Barkäkra hundramanna-kvinnoförening. 
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-



71 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-



75 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-



77 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



78 

Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 



80 

Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-



81 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångrar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-



93 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. 1. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-



125 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-
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frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. I. Registrerade sjukkassor år 1909: antal delägare, sjukdoms-



153 

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
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Tab. II. Stadgebestämmelser 
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för nytillkomna kassor år 1909. 
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Tab. II. Stadgebestämmelser 
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för nytillkomna kassor år 1909. 
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Tab. II. Stadgebestämmelser 
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för nytillkomna kassor år 1909. 
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Tab. II. Stadgebestämmelser 
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för nytillkomna kassor år 1909. 
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Tab. II. Stadgebestämmelser 
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för nytillkomna kassor år 1909. 
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Tab. II. Stadgebestämmelser 
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för nytillkomna kassor år 1909. 
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Tab. II. Stadgebestämmelser 
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för nytillkomna kassor år 1909. 



168 

Tab. II. Stadgebestämmelser 
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för nytillkomna kassor år 1909. 
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Tab. II. Stadgebestämmelser 
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för nytillkomna kassor år 1909. 
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Tab. III. Stadgebestämmelser för de kassor, 
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hvilkas stadgar ändrats under år 1909. 
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Tab. III. Stadgebestämmelser för de kassor, 
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hvilkas stadgar ändrats under år 1909. 
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Tab. III. Stadgebestämmelser för de kassor, 
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hvilkas stadgar ändrats under år 1909. 
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Tab. III. Stadgebestämmelser för de kassor, 
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hvilkas stadgar ändrats under år 1909. 
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Tab. III. Stadgebestämmelser för de kassor, 



181 

hvilkas stadgar ändrats under år 1909. 
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Tab. III. Stadgebestämmelser för de kassor, 
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hvilkas stadgar ändrats under år 1909. 
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Tab. III. Stadgebestämmelser för de kassor, 
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hvilkas stadgar ändrats under år 1909. 
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Tab. III. Stadgebestämmelser för de kassor, 
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hvilkas stadgar ändrats under år 1909. 
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Tab. III. Stadgebestämmelser för de kassor, 
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hvilkas stadgar ändrats under år 1909. 
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Tab. III. Stadgebestämmelser för de kassor, 
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hvilkas stadgar ändrats under år 1909. 
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Tab. III. Stadgebestämmelser för de kassor, 
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hvilkas stadgar ändrats under år 1909. 
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Tab. III. Stadgebestämmelser för de kassor, 
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hvilkas stadgar ändrats under år 1909. 
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Tab. III. Stadgebestämmelser för de kassor, 
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hvilkas stadgar ändrats under år 1909. 
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Tab. III. Stadgebestämmelser för de kassor, 
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hvilkas stadgar ändrats under år 1909. 
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I tabellbilagan använda förkortningar och beteckningar. 

-fond. -förening. -kassa, -sällskap. 

Sjuk- af. sför. sk. — 

Sjukkasse- — skför. — — 

Sjukhjälp (s)- shf. shför. shk. — 

Begrafnings- bf. bfor. bk. — 

Begralhingshjälp (s)- — bhför. — — 

Sjuk- och begrafnings- sbf. sbför. sbk. sbs. 

Sjukhjälps- och begrafnings- shbf. shbför. shbk. shbs. 

Sjuk- och bografningshjälp (s)- sbhf. sbhför. sbhk. sbhs. 

Sjuk- och begrafningskasse- — sbkför. — — 

Sjuk- och begrafningshjälpkasse- — sbhkför. — — 

Sjukkasse- och begrafningshjalp (s)- — skbhför. — '— 
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