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Den
redogörelse för de registrerade sjukkassornas verksamhet
under år 1910, hvilken härmed öfverlämnas åt offentligheten,
öfverensstämmer ifråga om textinnehåll i allt väsentligt med
innehållet af kapitlen I—III i berättelsen för närmast föregående år. Kap. IV i sistnämnda berättelse, hvilket afhandlade
sjukkassornas reglementariska bestämmelser, har i föreliggande
redogörelse ingen motsvarighet, utan har uteslutits, enär dels
den i 1909 års sjukkassestatistik i detta afseende meddelade
framställning var synnerligen fullständig och ifrågavarande förhållanden under år 1910 näppeligen torde hafva undergått någon afsevärdare förändring, dels ock hithörande uppgifter numera äga endast ringa aktualitet, sedan den nya sjukkasselagen
utfärdats den 4 juli 1910 och efter sitt ikraftträdande år 1911
framkallat en framför allt stadgarne berörande omorganisation
inom stora delar af sjukkasserörelsen. Emellertid har liksom
förut äfven i nu föreliggande berättelse i tabellbilagan meddelats utförliga uppgifter angående stadgebestämmelser för under
år 1910 nyregistrerade kassor äfvensom rörande de stadgeändringar, som under redogörelseåret vidtagits inom äldre
kassor.
I kap. I hafva, på grundvalen af en för redogörelseåret
särskildt verkställd undersökning, lämnats mera ingående och
exakta uppgifter beträffande medlemmarnes i de större sjukkassorna fördelning mellan städer och landsbygd än hvad tidigare varit fallet. Därjämte har i kap. II särskild uppmärksamhet ägnats åt framställningen af kassornas ekonomiska utveckling under den tioårsperiod, 1901—10, under hvilken sjukkassestatistikens utarbetande varit anförtrodd åt Kommerskollegium och för hvilken sinsemellan jämförliga uppgifter föreligga.
Förevarande berättelse har utarbetats af förste aktuarien
d:r M. M a r c u s .
Stockholm i mars 1912.
Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik.
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Registrerade sjukkassors verksamhet
år 1910.
1. Registrerade sjukkassor och deras medlemmar.
Årets redogörelse omfattar 2,426 kassor. Dessutom hafva
emellertid i tab. I (tabellbil. å sidd. 2—153) medtagits i nedanstående tablå angifna 65 kassor, som under året upphört med
sin verksamhet.
Registrerade sjukkassor upphörda under år 1910.1)

l

) Angående i tabellen använda förkortningar so sid. 180.

Antalet
registrerade
sjukkassor.
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Registrerade sjukkassor upphörda under år 1910 (forts.).
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Registrerade sjukkassor upphörda under år 1910 (forts.).

Orsaken till den upphörda verksamheten har, såvidt bestämdt
kunnat utrönas och enligt hvad i tabellen här ofvan angifvits,
för 27 kassor varit deras uppgående i annan registrerad sjukkassa; dock torde äfven i andra fall en sammanslagning mellan
kassor hafva ägt rum.
Af de 2,426 registrerade sjukkassor, som redogörelsen omfattar, räknade 2,380 kassor sammanlagdt 632,005 medlemmar2).
Bland dessa kassor hade 423) nyregistrerats under året, en
siffra, som var lägre än under det föregående året, då 80 nya
registrerade sjukkassor tillkommo. Den verkliga förändringen
i antalet registrerade sjukkassor och sjukkassemedlemmar under
år 1910 framgår emellertid af nedanstående tablå.
Registrerade sjukkassor och deras medlemmar år 1910.

Såsom af förestående tablå framgår, hade sålunda under redogörelseåret antalet kassor minskats med 0'9, men medlemsantalet
1) Kassan har uppgått i annan registrerad sjukkassa.
2
) Från 46 kassor hafva uppgifter angående antalet medlemmar ej kunnat erhållas. (Jfr
i öfrigt noterna 1)—7) å sid. 6). Uppgifterna rörande antalet kassor och medlemmar afse öfverallt
i detta kapitel redogörelseårets slut.
3
) Däraf 1 stadskassa upphörd under året.

Ökningen
i antalet
kassor.
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ökats med 1.7 proc. Af en jämförelse mellan dessa siffror och
nedan anförda, motsvarande tal för perioden 1901 —1909 framgår,
att den under redogörelseåret konstaterade minskningen i antalet
kassor är den första nedgång i denna siffra, som under perioden
iakttagits, äfvensom att medlemsantalets ökning under år 1910
varit afsevärdt mindre än under något annat af de i tablån
berörda åren. Siffran för kassaantalets årliga ökning har oafbrutet sjunkit sedan år 1905 och för medlemsantalets tillväxtprocent sedan år 1906. Vid bedömandet af siffran för minskningen i kassaantalet torde emellertid, såsom tidigare angifvits,
böra ihågkommas, att ett stort antal af de under året upphörda
kassorna visserligen upphört med sin verksamhet såsom själfständiga kassor, men att deras rörelse öfvertagits och fortsatts
af andra, registrerade eller oregistrerade kassor, hvarvid sannolikt
tillkomsten under år 1910 af den nya sjukkasselagen utöfvat
ett visst inflytande.
Procentiska ökningen (+) eller minskningen (÷) i antalet kassor och
deras medlemmar under åren 1901—1910.

Af de 42 under år 1910 nyregistrerade kassorna voro 19
stads- och 23 landskassor. Det stora flertalet, nämligen 16 af
de förra och 18 af de senare, voro sjuk- och begrafningskassor,
d. v. s. hade i sina stadgar utfäst sig att lämna sina medlemmar såväl sjuk- som begrafningshjälp, under det att de
öfriga 8, däraf 3 stadskassor, voro enbart sjukkassor. 28 af
de nyregistrerade kassorna, däraf 14 stads- och 14 landskassor,
voro nybildade, under det att 14 kassor, af hvilka 5 stads- och
9 landskassor, redan förut under längre eller kortare tid hade
varit i verksamhet, ehuru utan att vara registrerade.
Sjukkasseväsendets
utveckling.

Sammanställas här ofvan anförda siffror rörande sjukkassornas och deras medlemmars antal vid 1910 års slut med
motsvarande tal för hvarje år under perioden 1892—1909,
såsom skett i tabellen å nästföljande sida, så erhålles därigenom
en öfversikt öfver sjukkasseväsendets utveckling i riket från året
närmast efter 1891 års sjukkasselags tillkomst. Denna öfversikt,
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hvilken gifvetvis endast kunnat taga hänsyn till de registrerade
sjukkassorna, fullständigas genom de uppgifter rörande sjukkassornas registrerings- och grundläggningsår, som tabellen å sid.
10*—11* meddelar.
Antal registrerade sjukkassor och deras 1medlemmar vid
slutet af åren 1892—1910. )

Som bekant har det i 1891 års lag fastställda statsbidraget till de registrerade sjukkassorna höjts tvänne gånger,
nämligen 1897 och 1899. Inflytandet häraf kan tydligt spåras i
nyssnämnda tabell (sid. 10*—11*). Sålunda framträder i antalet
under hvarje år nyregistrerade kassor en särskildt stark ökning
under perioden 1897—1899, och äfven de nybildade kassornas
antal för samma period utvisar mer än vanligt stegrade siffror.
Efter år 1899 förete såväl registrering som nybildning af kassor
däremot en minskad frekvens, ehuru nedåtgången först efter år
1905 synes hafva blifvit mera stadigt fortskridande.
Det vore emellertid oriktigt att häraf sluta till en nedåtgång i sjukkasseväsendets utveckling och sjukkassornas ut1) Bortsedt från medlemmarne i ett antal kassor, olika för olika är, hrilka ej lämnat
uppgift om medlemsantalet. Siffrorna äro hämtade ur resp. årgångar af »Registrerade sjukkassors verksamhet» under perioden 1892—1910.

6*
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Antal registrerade sjukkassor och antalet sjukkassemedlemmar inom
de olika länen vid 1910 års slut.
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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 registrerades led, är större än det antal nybildade kassor, hvilka
samtidigt föredraga att tillsvidare icke registreras. En följd
bäraf är, att tillskottet till de nyregistrerade från de oregistrerade 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 sjukkasserörelsen i riket. Det är nämligen uppenbart, att sjukkasseverksamheten under de senare åren utvecklats och vunnit utbredning 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.
Såsom tabellen å sid. 6° utvisar, hvilken fördelar kassorna
länsvis samt mellan stad och land och angifver medlemsantalet
absolut samt i relation till invånarantalet, tillhörde af de registrerade sjukkassor, som vid 1910 års slut voro i verksamhet,
1,221 städerna samt 1,205 landsbygden. Därvid hafva till
stadskassör räknats de, som registrerats hos magistrat (för
Stockholm: öfverståthållareämbetet), samt till landskassor de,
hvilkas registrering skett hos länsstyrelse. Men under det att
vid fördelningen af kassornas medlemsantal mellan städer och
landsbygd i tidigare berättelser så förfarits, att — med undantag
för de båda största stadskassorna, hvilka vid nämnda beräkning
undantagits — stadskassornas hela medlemsantal tillförts städerna och landskassornas landsbygden, så har vid utarbetandet
af föreliggande årsredogörelse i viss mån en annan princip
lagts till grund för fördelningen. Såsom i tidigare berättelser
påpekats, finnes det ett betydande antal kassor, hvilka räkna
medlemmar bland såväl städernas 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

Sjukkassornas
och medlemmarnes
fördelning
mellan stad
och land.
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detta hänseende så utvecklats, att de äga ett större eller mindre
antal lokalafdelningar inom skilda delar af riket såväl i städerna
som å landsbygden.
För redogörelseåret hafva, såsom tablån å sid. 15*—16*
närmare angifver, beträffande alla kassor med större medlemsantal
än 900 i detalj undersökts, huru medlemmarne fördelade sig
mellan rikets olika delar, så att i fråga om dessa kassor exakta
siffror åvägabragts för konstaterande af medlemmarnes fördelning
mellan stad och land inom alla län. De siffror, som meddelas i
tabellen å sid. 6°, äro beräknade på grundvalen af denna undersökning, hvilken sannolikt berör så godt som alla på lokalafdelningar arbetande kassor, hvadan också nämnda siffror torde
gifva en jämförelsevis trogen bild af den verkliga fördelningen
mellan städer och landsbygd af sjukkassornas medlemmar.
Af sistnämnda tablå framgår, att af sjukkassemedlemmarne
i riket 52 - i proc. eller blott något mer än hälften tillhörde städerna. Likväl utgjorde dessa medlemmar 24.1 proc. eller närmare
1/4
af rikets hela stadsbefolkning, medan af landsbygdens invånare endast 7-3 p r o c , d. v. s. omkring V14, voro sjukkassemedlemmar. Med bortseende från Stockholms stad, kom Malmöhus län främst i fråga om antalet sjukkassemedlemmar, som
där uppgick till 20.3 proc. eller 1/5 af befolkningen.
Åfven
Södermanlands och Östergötlands län företedde i detta afseende
relativt höga siffror, medan i Jämtlands, Hallands och Västerbottens län antalet sjukkasseinedlemmar icke öfversteg 4 proc.
af invånarantalet.
Flermedlemskap.

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 medräknas två eller flera gånger i de siffror, som angifva sammanlagda antalet sjukkassemedlemmar för hela riket, städerna,
landsbygden o. s. v. Dessa tal äro sålunda högre, än som
skulle framkomma vid en beräkning af det antal personer, som
äro sjukförsäkrade genom medlemskap i sjukkassa. En dylik
beräkning har emellertid af kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik verkställts under år 1907 i sammanhang med en då utförd
undersökning af förekomsten af medlemskap i flera sjukkassor
samtidigt 1 ). Nämnda beräkning, enligt delvis approximativa kal1) »Meddelanden frän Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik», 1907, n:r ;f,
sidd. 263—286.
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kyler, visade, att vid slutet af år 1906 antalet sjukkassemedlemmar i riket — de icke registrerade kassorna medräknade —
var 507,823, under det att siffran för i sjukkassor försäkrade
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 1910 års slut kommo på hvarje 10,000tal af befolkningen i medeltal 4 registrerade sjukkassor. Totalantalet medlemmar i dessa kassor utgjorde 11'4 proc. af folkmängden. För de tio åren 1901—1910 te sig ifrågavarande
tal på följande sätt.
Antal sjukkassemedlemmar i procent af invånarantalet vid slutet af
åren 1901-1910.

Om förestående procentsiffror reduceras med ledning af nyss
anförda förhållande mellan antalet sjukkassemedlemmar samt
antalet i sjukkassor försäkrade personer, erhållas följande tal,
utvisande antalet genom medlemskap i registrerad sjukkassa
försäkrade personer i förhållande till rikets folkmängd.
Antal i sjukkassor försäkrade personer i procent af invånarantalet
vid slutet af åren 1901—1910.

Sjukkassemedlemmar i
förhållande
till rikets
folkmängd.
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De registrerade sjukkassorna i riket,
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fördelade efter registrerings- och grundläggningsår.
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Anförda siffrors giltighet är gifvetvis beroende af, huruvida
den för 1906 funna relationen är tillämplig äfven för åren 1901
—1910 och för endast de registrerade sjukkassorna, tvänne
förutsättningar, som emellertid torde 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 medlemskap endast är medgifvet vuxna personer. En öfversikt öfver
de gällande bestämmelserna i detta hänseende för år 1909
lämnas i den å sid. 51* i berättelsen för nämnda år meddelade
tabellen rörande »minimiålder för inträde». Af denna framgår,
att omkring 4/5 af samtliga kassor föreskrefvo en minimiålder för
inträde, hvilken vanligen var 15 à 18 år. Sannolikt torde emellertid,
äfven då stadganden af ifrågavarande art icke finnas, inträde
oftast medgifvas endast vuxna personer. Under perioden 1901
—1910 utgjorde rikets vuxna invånare (15 år och därutöfver)
68 proc. af befolkningen. Beräknas nu antalet i sjukkassor
försäkrade personer med ledning af här ofvan angifna tal i
förhållande ej till rikets hela folkmängd utan till endast den
vuxna befolkningen, erhållas följande procentsiffror.
Antalet i sjukkassor försäkrade personer i procent af den vuxna
befolkningen vid slutet af åren 1901—1910.

Ytterligare en korrigering af dessa siffror torde likväl slutligen
böra ske. Såsom af framställningen i det följande framgår (jfr
sidd. 19*—20*), förefunnos vid 1910 års slut i riket 25 registrerade
fortsättningssjukkassor med sammanlagdt 40,141 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 40,141, hvarefter antalet sjukkassemedlemmar för 1910 blir 591,864 samt antalet i sjuk-
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kassor försäkrade personer i procent af invånarantalet vid 1910
års slut 9 - i och i procent af den vuxna befolkningen vid samma
tidpunkt 13'4 proc. Dessa tal, som bl. a. visa, att något mer än
1/8 af rikets vuxna befolkning vid 1910 års slut var försäkrad
genom medlemskap i sjukkassa, synas vara ägnade att belysa
den verkliga anslutningen till vårt lands registrerade sjukkassor.
Af rikets städer hade under år 1910 Stockholm, Göteborg,
Malmö, Hälsingborg, Gäfle, Norrköping och Eskilstuna de flesta
sjukkassorna, nämligen resp. 259, 210, 102, 4 1 , 38, 36 och 34.
De flesta sjukkassemedlemmarne åter ägde Stockholm, Malmö,
Göteborg, Eskilstuna, Norrköping och Gäfle i nu nämnd ordning med resp. 111,115, 35,345, 27,474, 12,613, 12,575 och
11,284. 1 ) Beräknas antalet sjukkassemedlemmar i procent af
nämnda städers folkmängd, blir emellertid ordningen dem
emellan en annan. Eskilstuna kommer då främst med 44'5
proc. Efter följa Malmö, Stockholm, Gäfle, Norrköping och
Göteborg med resp. 40'1, 32.5, 32'i, 27 - i och 16'4 proc.
Följande 12 städer saknade vid 1910 års slut ännu registrerad sjukkassa: Oregrund, Vimmerby, Skanör, Falsterbo,
Laholm, Kungsbacka, Askersund, Nora, Säter, Skellefteå, Piteå
och Haparanda. Såsom af den föregående framställningen tydliggjorts, utesluter emellertid den omständigheten, att någon sjukkassa icke registrerats i förenämnda 12 städer, ingalunda möjligheten, att en eller flera sjukkassor, som varit registrerade annorstädes, där utöfvat verksamhet. En för ändamålet verkställd
undersökning visar också, att i samtliga nyssnämnda städer
funnos medlemmar af å annan ort registrerad sjukkassa.
Med afseende på sjukkassornas storlek må anmärkas, att Sjukkassornas
storlek.
medan medelantalet medlemmar inom stadskassorna var 279, inom
landsbygdskassorna 252 och för samtliga kassor 266, en uppdelning
i storleksgrupper ter sig på det sätt, tabellen å sid. 14° utvisar.
Af nämnda tabell framgår, att 45'0 proc. af alla kassor
räknade högst 100 medlemmar. Af dessa tillhörde något mer
än halfparten, 50'9 p r o c , städerna. 35 kassor hade mindre än
25 medlemmar och nådde således icke den minimisiffra, som
erfordras för registrering, medan 10 kassor hade jämnt 25
medlemmar. A andra sidan ägde de i tabellen nedtill å sid. 14°
l
) Dessa siffror äro korrigerade med ledning af de i tabellen å sid. 14*—15* meddelade
uppgifter.
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Sjukkassorna grupperade efter storlek. 1)

Kassor med högre medlemsantal än 5,000 vid 1910 års slut.

1) Ur tabellen äro uteslutna, förutom de vid årets slut upphörda kassorna, jämväl de 41
af städernas och 5 af landsbygdens kassor, frän hvilka uppgifter om antalet medlemmar ickeföreligga.
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Vissa större sjukkassors lokalafdelningar 1) vid 1910 års slut.

1) Häri inräknas också kassas hufvudafdelning, där sådan finnes.
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Vissa större sjukkassors lokalafdelningar vid 1910 års slut (forts.).

anförda 10 kassor mer än 5,000 medlemmar, och utgjorde deras
sammanlagda medlemsantal något mera än 1:i af rikets alla
sjukkassemedlemmar. Ar 1906 funnos ännu endast 7 kassor
med mer än 5,000 medlemmar, och uppgick dessa kassors medlemsantal då till omkr. 1/5 af alla medlemmar af registrerade
sjukkassor i riket.
Kassor med
lokalafdelningar.

För att gifva en föreställning om, i hvilken utsträckning de
större sjukkassornas arbete varit förgrenadt öfver riket, har,
såsom tidigare antydts, för redogörelseåret en tmdersökning
verkställts angående förekomsten af lokalafdelningar och dessas
medlemsantal i registrerade kassor med mer än 900 medlemmar.
Af samtliga till denna storleksgrupp hörande kassor, hvilkas
antal var 70, arbetade, såvidt uppgifterna därom upplysa, 20
med lokalafdelningar. Uppgifterna från sistnämnda kassor hafva
sammanställts i tabellen å sidd. 15*—16*.
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
det vida öfvervägande flertalet eller 83 proc, omfattande 67 proc.
af medlemmarne, voro till finnandes på landsbygden samt att
48 proc, omfattande 44 proc af medlemmarne, kommo på de
båda största kassorna.
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Af de registrerade sjukkassornas medlemmar utgjordes
475,509 eller 75'2 proc. af män och 156,496 eller 24'8 proc.
af kvinnor, således en fördelning mellan könen i den ungefärliga
proportionen 3 : 1 . Totalantalet manliga sjukkassemedlemmar
utgjorde 17.6 proc. och kvinnliga 5-5 proc. af rikets manliga,
resp. kvinnliga befolkning. Betraktas städer och landsbygd hvar
för sig, finner man, att de manliga sjukkassemedlemmarne utgjorde 45.3 och de kvinnliga 15'1 proc. af den manliga, resp.
kvinnliga stadsbefolkningen, under det att på landsbygden motsvarande tal voro 9.2 och 2.2.
En öfversikt af förhållandet mellan antalet manliga och
kvinnliga sjukkassemedlemmar under perioden 1901 —1910
lämnas i följande tabell.
Manliga och kvinnliga sjukkassemedlemmar vid slutet af
åren 1901—1910.

Tabellen visar, hur förhållandet mellan antalet män och
kvinnor sakta förskjutits till de senares förmån under perioden 1901—1905, att en tillbakagång i denna rörelse kunnat
iakttagas år 1906, men att sedan dess en oafbruten stegring
gjort sig märkbar. Att anslutningen af kvinnor till sjukkassorna
är stadd i ökning, framgår äfven, om antalet kvinnliga sjukkassemedlemmar betraktas i förhållande till rikets kvinnliga befolkning, hvarvid man finner, att på 1,000 svenska kvinnor

Sjukkassemedlemmarnes fördelning
efter kön.

18*

KASSOR OCH MEDLEMMAR I OLIKA DELAR AF RIKET.

kommo år 1901 endast 26, men år 1910 redan 55 eller mer än
dubbelt så många kvinnliga sjukkassemedlemmar.
I någon mån torde för öfrigt männens öfvertalighet öfver
kvinnorna vara blott skenbar, i det att af den tidigare åberopade, inom kollegium verkställda undersökning af förekomsten
af flermedlemskap framgick, att sådant samtidigt medlemskap i
flera sjukkassor var vanligare bland männen än bland kvinnorna.
Sjukkassorna fördelade efter medlemmarnes kön. 1)

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 ofvanstående tabell.
Liksom under föregående år varit fallet, utgjordes således
äfven under 1910 flertalet (61.1 proc.) kassor af sådana, som omfattade såväl manliga som kvinnliga medlemmar. Inom dessa
kassor uppgingo kvinnorna till 29.3 proc. af medlemmarne.
Emellertid uppgick antalet kassor, dit tillträde på grund af stadgebestämmelser eller tradition endast medgifvits män,, fortfarande
till en så betydande del som 36'6 proc, under det att endast 2,3
proc. af alla kassorna upprättats uteslutande för kvinnor.
Af de registrerade sjukkassorna voro flertalet, 2,236 eller
92.2 proc. sjuk- och begrafningskassor, hvilka utfäst sig att vid
medlems, understundom äfven vid medlems anhörigs död, utbetala jämväl ett visst belopp i s. k. begrafningshjälp. Endast 18&
eller 7 s proc. af samtliga registrerade kassor voro enbart sjukkassor. Tvänne rena begrafningskassor, nämligen Enköpings
hundramannakassa2) och Arbetarnes begrafningskassa i Skallsjö
1) Frånsedt de 46 kassor, från hvilka uppgifter angående antalet medlemmar ej kunnat erhållas.
2) Från denna kassa hafva inga uppgifter för redogörelseåret lämnats.
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socken, Älfsborgs län, voro äfven registrerade såsom sjukkassor.
Om man bortser från dessa båda kassor, fördelade sig öfriga registrerade sjukkassor på följande sätt mellan de tvänne arterna
af kassor.
Sjuk- och begrafningskassor.

Enbart sjukkassor.

Med afseende å de i denna tabell anförda medlemssiffrorna
må emellertid framhållas, att inom en sjuk- och begrafningskassa medlemmarne icke alltid tillhöra såväl sjuk- som begrafningshjälpsafdelningen 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- Fortsättningskassor.
steg äfven bland vårt lands sjukkassor och synes vid 1910
års slut hafva nått en viss spridning. Medan fortsättningskassornas antal vid 1906 års slut icke uppgick till mer än 4
med 10,394 medlemmar, funnos, såsom tidigare nämnts, vid
slutet af år 1910 bland de registrerade sjukkassorna 25 fortsättningskassor med sammanlagdt 40,141 medlemmar. Dessa fortsättningskassors namn och första verksamhetsår samt antalen
till dem anslutna kassor och medlemmar framgå af nedanstående tablå.
Fortsättningskassor och deras medlemsantal vid 1910 års slut.
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Fortsättningskassor och deras medlemsantal vid 1910 års slut (forts.).

En af dessa kassor hade således grundlagts redan år 1902,
en kassa år 1904, tre kassor år 1905 samt fyra år 1906, medan
under hvart och ett af åren 1907, 1908, 1909 och 1910 fortsättningskassornas antal ökats med resp. 4, 6, 3 och 3. Af det sammanlagda medlemsantalet kom omkr. 1U ensamt på en kassa
(Malmö sjukkassors fortsättningsförening) och omkr. 1/2 på
sammanlagdt tre kassor (Malmö sjukkassors fortsättningsförening,
Sydvästra Skånes sjukkassecentralförening samt Sjukföreningen
Central, Göteborg).
Sveriges allmänna sjukkasseförbund.

1 redogörelsen för de registrerade sjukkassornas verksamhet under år 1907 lämnades en utförlig framställning2) för
2

) a. st. sidd. 18*—21*.
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uppkomsten och bildandet af Sveriges allmänna sjukkasseförbund såsom ett första fruktbärande resultat af de senaste årens
sammanslutningssträfvanden inom den svenska sjukkasserörelsen. Vid 1910 års slut voro till nämnda förbund enligt därifrån inhämtade uppgifter anslutna kassor med sammanlagdt
224,570 medlemmar, d. v. s. 35"5 proc. af medlemmame i landets
registrerade sjukkassor.
Då det synts vara af intresse att äga en närmare känne- Centralförsamlingar.
dom jämväl om en annan af sjukkasserörelsens på de senare
åren utbildade sammanslutningsformer, den lokala — i motsats
till allmänna sjukkasseförbundet såsom den hela landet omslutande organisationen — har äfven för år 1910 material insamlats
rörande de s. k. centralförsamlingarna, hvilka äro denna lokala
sammanslutnings organ. Fullständiga uppgifter hafva influtit
från 28 centralförsamlingar och hafva sammanförts i tabellen å
nästföljande sida. Ytterligare några smärre organisationer af
denna art torde vid 1910 års slut hafva varit i verksamhet på
landsbygden, men hafva exakta uppgifter i detta hänseende ej
kunnat inhämtas.
Såsom af tabellen å sid. 22* framgår, har en af centralförsamlingarna bildats redan 1892, men var denna likväl
vid 1910 års slut ännu den till medlemsantalet minsta af alla
församlingarna. Eljes tillhöra allas grundläggningsår 1900-talet,
och för de flesta af dem (20) inföll detta år 1906 eller senare.
Vid 1910 års slut utgjorde centralförsamlingarnas sammanlagda
medlemsantal 140,974 och antalet till dem anslutna kassor
564. I medeltal utgjorde detta för hvarje centralförsamling
omkr. 20 kassor och 5,035 medlemmar. Det största antalet
medlemmar eller 45'2 proc. af samtliga räknade Stockholms
centralförsamling, under det att Göteborgs ägde det högsta
antalet anslutna kassor eller 21,1 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, 9 öre inom 1, 8
öre inom 3, 7 öre inom 2, 6 öre inom 2, 5 öre inom 10, 4
öre inom 1, 3 öre inom 3 och 2 öre inom 2 kassor. De
oftast förekommande kontingenterna voro således 5 och 10 öre.
I ett fall angafs därjämte ett visst minimibelopp för den på
hela kassan belöpande af giften (3 kr.).
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Sjukkassornas centralförsamlingar år 1910.
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Centralförsamlingamas stadgar, hvilka i allmänhet äro kortfattade, angifva såsom ändamål för organisationernas verksamhet deras sträfvan att tillgodose de inom ett samhälle förefintliga sjukkassornas gemensamma intressen. Därvid formuleras
syftemålen understundom endast i allmänna ordalag, men ofta
angifvas dessa särskildt böra innebära arbete för ernående af
kommunalt understöd åt sjukkassorna, för anslutning till sjukkasseförbundet, för förbättring af samhällets sanitära förhållanden o. s. v.1)
Med afseende på sättet för de anslutna kassornas representation i centralförsamlingens styrelse innehålla stadgarna
olika bestämmelser. Oftast tillkommer dock kassorna representationsrätt med 1 ombud för hvarje 100-tal anslutna medlemmar, hvarvid likväl antalet ombud begränsas uppåt genom
tilläggsföreskrifter af skiftande innehåll. Inom vissa centralförsamlingars styrelser äga kassorna låta sig representeras med ett
ombud först per 200 medlemmar, och inom 1 centralförsamling
(Stockholms) är antalet ombud inskränkt till ett per 1,000 (för
det första 1,000-talet likväl två ombud eller 1 per 500) medlemmar.
Slutligen inhämtas af centralförsamlingarnas uppgifter, att
27 af de i förestående tablå redovisade vid 1910 års slut voro
anslutna till sjukkasseförbundet.

2. De registrerade sjukkassornas ekonomiska
förhållanden.2)
Inkomster.
De registrerade sjukkassornas inkomster under år 1910
uppgingo till sammanlagdt 8,172,471 kr. 4 öre, hvaraf på
städernas kassor kommo 5,588,488 kr. 1 öre och på landsbygdens 2,583,983 kr. 3 öre. En öfversikt öfver de olika
slagen af inkomster och deras storlek lämnas i följande tablå.
1
) Angående vissa detaljer rörande åtskilliga centralförsamlingars verksamhet se »Registrerade sjukkassors verksamhet», 1908, I, sidd. 22*—23*.
2) Jfr sammandraget å sidd. 50*—51*.

1. Inkomster.
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Sjukkassornas inkomster år 1910. A.

Fördelade mellan sjuk- och begrafningskassor och enbart
sjukkassor gestaltade sig inkomsterna på följande sätt:
Sjukkassornas inkomster år 1910. B.
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E n jämförande öfversikt af inkomsternas storlek — absolut
och i förhållande till medlemsantalet — under hvart och ett af
åren 1901—1910 meddelas i nedanstående tablå.

Af de olika slagen af inkomster utgjorde sålunda medlemmarnes af gifter och bidrag den hufvudsakligaste delen; dessa
båda poster uppgingo tillsammans till omkr. a/i eller 78.5 proc.
af hela inkomstbeloppet, om samtliga kassor på en gång tagas
i betraktande. De relativt mindre betydande posterna: inträdesafgifter och böter äro därvid icke inberäknade; dessa poster
uppgingo under år 1910 till resp. 132,240 kr. 79 öre och
57,078 kr. 44 öre och äro inbegripna bland »öfriga inkomster».
Med afseende på de båda posterna regelbundna af gifter
och utdebiterade bidrag förtjänar anmärkas, att de till sin inbördes 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 tablån å nästföljande sida.
Inom mer än hälften af kassorna (59'6 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. 72.3 proc.

a) Medlemsbidrag.
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Regelbundna afgifter och utdebiterade bidrag inom sjukkassorna år 1910.

Bland de sjuk- och begrafningskassor, inom h vilka såväl regelbundna afgifter som utdebiterade bidrag , förekomma, torde i
regel den egentliga sjukkassans utgifter täckas medelst fasta
afgifter och uttaxeringssystemet vanligen tillämpas endast för
bestridande af begrafningshjalpen.
Fördelas summan af nu anförda afgifter per medlem, finner
man, att den genomsnittliga årliga utgift, såväl för regelbundna
som för uttaxerade bidrag, hvilken under 1910 ålåg hvarje sjukkassemedlem, utgjorde 10 kr. 20 öre. Nedanstående tablå, som
meddelar en jämförelse mellan denna siffra och motsvarande tal för
åren 1901—1909, synes gifva vid handen, att sjukkassemedlemmarnes afgiftsbelopp sedan 1901 varit stadt i nästan oafbruten uppåtgång.

DE REGISTRERADE SJUKKASSORNAS EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN.
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Bland öfriga poster på kassornas inkomstsida uppgick det
af staten lämnade s. k. förvaltningsbidraget, enligt kassornas
uppgifter, till sammanlagdt 515,146 kr. 14 öre — 6-3 proc. af
det totala inkomstbeloppet — bvilket utgör 13,484 kr. 75 öre
mer än som utgick under föregående år. Ifrågavarande bidrag,
hvilkas storlek senast fastställts år 1899, grunda sig på kassornas minsta antal afgiftspliktiga medlemmar under närmast föregående år (1909). Den på hvarje sjukkassemedlem kommande
anparten i det under redogörelseåret utanordnade statsbidraget
belöpte sig till 82 öre.
Såvidt af de insända uppgifterna framgår, hafva 2,295 af
samtliga i redogörelsen upptagna kassor, nämligen 1,140 af städernas och 1,155 af landsbygdens, blifvit delaktiga af förenämnda
belopp. Å andra sidan hafva, om man bortser från de 46 kassor,
från hvilka inga uppgifter i berörda afseende föreligga, 85
kassor icke uppburit något statsbidrag. Af dessa voro emellertid
39 sådana, som blifvit registrerade under redogörelseåret.
Enligt i kungl. statskontoret inhämtade uppgifter utgjorde
sammanlagda beloppet af under år 1910 utanordnade förvaltningsbidrag till registrerade sjukkassor 500,100 kr. Olikheten
med nyssnämnda ur sjukkassornas uppgifter framgångna 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—1910 till registrerade sjukkassor utanordnade statsbidrag i enlighet med de uppgifter,
som i krmgl. statskontoret inhämtats, hvarjämte äfven stats-

b) Förvaltningsbidrag.
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c) R ä n t e inkomst.

d) Öfriga
inkomster.

DE R E G I S T R E R A D E SJUKKASSORNAS EKONOMISKA

FÖRHÅLLANDEN.

bidragets proeentiska storlek i förhållande till kassornas sammanlagda utgifter meddelas. Procenttalen äro beräknade på
grund af de i föregående årgångar af denna redogörelse angifna belopp å såväl statsbidrag som sjukkassornas utgifter.
Ränteinkomst till ett totalbelopp af 540,402 kr. 44 öre hade
1,123 af städernas och 1,157 af landsbygdens kassor att uppvisa.
Sedd i relation till kassornas kapitaliserade tillgångar, torde nämnda
summa motsvara en ränteafkastning af i genomsnitt 4-3 proc.
Under rubriken »öfriga inkomster» upptagna poster äro af
växlande natur; de mera betydande kunna specificeras på sätt,
som af nedanstående tablå framgår. Där redovisade inträdesafgifter hafva erlagts inom 1,949 och böter inom 1,176
kassor. Garantimedlen, hvilka inom ifrågakommande kassor
erlagts af inträdande medlemmar såsom säkerhet för fullgörandet af deras förpliktelser, med återbetalningsskyldighet
för kassan vid medlems död eller utträde ur densamma, och
hvilka medel sålunda ej utgöra någon inkomst i vanlig mening,
voro fördelade på 328 kassor. Ett antal af 62 kassor hade
under året inkomst af hyror från fastigheter eller inventarier.
I tablån icke specificerade >andras> inkomster äfvensom inkomster
af fester eller liknande tillställningar fördela sig på 437 kassor.
Specifikation af »öfriga inkomster».
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I ett ganska stort antal fall hafva bidrag och gåfvor af
utomstående under året kommit de registrerade sjukkassorna till
del. Häribiand äro i främsta rummet att nämna bidrag af
medlemmarnes arbetsgifvare, hvilka förekommit i 203 fall, hvaraf
73 kommo på städernas och 130 på landsbygdens kassor. Af
närbesläktad natur äro de böter o. d. från fabriker, som tillfallit
96 kassor. Från »andra utomstående» hafva 114 kassor fått
mottaga större eller mindre kontanta belopp. 130 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 1910
uppgick till 47,913 kr. 53 öre, bör således rätteligen minska
det för samtliga kassor såsom årsafgift angifna beloppet. Då
det likväl icke varit möjligt att för här afsedda år kontrollera,
huruvida uppgifterna i detta hänseende från alla kassor varit
exakta eller fullständiga, har beloppet upptagits såsom särskild
inkomst, liksom äfven skett med motsvarande post å utgiftssidan.
Då de direkta bidragen till sjukkassorna från kommunerna
under de sista åren varit ägnade att tillvinna sig ett allmännare intresse, har det genom särskild hänvändelse till registreringsmyndigheter och kassor insamlade materialet rörande
denna punkt samt de af kassornas redogörelser lämnade uppgifterna sammanförts i omstående tablå.
Af denna framgår, att kommunalt understöd år 1910 åtnjutits af 598 stadskassor, fördelade på 29 städer, och af 87
landskassor inom 80 landskommuner. Af stadsfullmäktige beviljadt bidrag har utgått:
a) med visst belopp till en inom staden registrerad kassa
(Vaxholm, Trelleborg); i Trelleborg var denna kassa stadens
fortsättningskassa ;
b) med visst lika stort belopp till vissa inom staden arbetande kassor (Varberg);
c) med visst belopp för hvarje medlem i en inom staden registrerad sjukkassa (Malmö, Lund, Hälsingborg, Falköping, Västerås);
i Malmö, Lund, Hälsingborg och Västerås var denna kassa resp.
städers fortsättningskassa;
d) med visst belopp för hvarje sjukkassemedlem i alla inom
staden befintliga kassor enligt växlande detaljbestämmelser (Stockholm, Södertälje, Norrtälje, Uppsala, Linköping, Norrköping,
Jönköping, Eksjö, Växjö, Oskarshamn, Västervik, Karlskrona,
Halmstad, Göteborg, Alingsås, Karlstad, Kristinehamn, Örebro);
e) med »hälften af statsbidraget för de sjukkassemedlemmar, som varit inom staden mantals- och skattskrifna» (Falun);
Texten fortsattes å sid. 35*.

e) Kommunbidrag.
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Bidrag af kommuner åt sjukkassor under 1910.
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Bidrag af kommuner åt sjukkassor under 1910 (forts.).
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Bidrag af kommuner åt sjukkassor under 1910 (forts.).
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Bidrag af kommuner åt sjukkassor under 1910 (forts.).
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f) med viss procent af den sjukhjälp, som under året utbetalts
till i staden kyrkskrifna medlemmar (Gäfle). Bidraget utgick
till Gäfle sjukkassors central församlings sjukhjälpsfond.
Det system, som sålunda följts af flertalet städer, är det
under d) anförda. För bidragens utgående hafva i allmänhet
vissa villkor fastställts, hvarvid formuleringen likväl i regel
varit i hufvudsak likartad inom de olika kommunerna. Som
exempel på dessa bestämmelsers affattning må här nedan citeras 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 förhållande till det antal afgiftspliktiga, i Stockholm mantalsskrifna medlemmar, sjukkassan under nästföregående år städse haft, med 50 öre för hvarje
medlem under följande villkor:
a) att sjukkassan under nästforutgångna år haft egna inkomster, minst
uppgående till sammanlagda beloppet af statsanslaget och det från stadskassan begärda bidraget;
b) a t t sjukkassans medlemsafgifter icke nedsättas under det belopp,
med hvilket dessa afgifter utgått år 1908;
c) att skriftlig ansökan om kommunalt bidrag, åtföljd af de handlingar, sjukkassan har att för sådant ändamål åberopa, ingifves till drätselnämndens första af delning;
d) att sjukkassan till drätselnämndens första afdelning aflämnar ett
exemplar af kassans stadgar äfvensom årligen ett exemplar i tryck eller
afskrift af den under året afgifna revisionsberättelsen; samt
e) att sjukkassan skall vara underkastad den kontroll, som drätselnämndens första afdelning anser med afseende på den af staden lämnade
förmånen erforderlig. » 1)

Den viktigaste skillnaden mellan dessa bestämmelser och
dem, som, enligt hvad tillgängliga meddelanden synas gifva vid
handen, äro gällande i öfriga hithörande städer, är den, att i
Stockholm liksom i Södertälje, Uppsala, Eksjö, Växjö, Oskarshamn, Karlskrona, Malmö, Lund, Hälsingborg, Halmptad, Göteborg, Alingsås, Örebro och Västerås understödet utbetalas endast
för inom kommunen mantalsskrifna sjukkassemedlemmar, under
det att någon dylik inskränkning icke föreskrifvits i Norrtälje,
Linköping,, Norrköping, Jönköping, Västervik, Falköping, Karlstad och Kristinehamn.
Af de 80 landskommuner, som utbetalade kontant understöd åt inom kommunen arbetande sjukkassor, voro de flesta be1) Rörande motsvarande föreskrifter för Göteborg, se »Registrerade sjukkassors verksamhet»
1908, I, sidd. 29*—32*.
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lägna i Kristianstads, Malmöhus, Östergötlands och Kopparbergs
län (resp. 19, 17, 5 och 5 kommuner). I 10 fall utgick detta
bidrag med visst belopp per sjukkassemedlem, men anslog kommunalstämman i regel en viss rund summa att utgöra kommunens understöd till en namngifven kassa. I 24 kommuner utgick denna summa af de såsom hundskatt inflytande medlen.
I huru hög grad intresset från kommunernas sida för lämnandet
af understöd åt den frivilliga sjukkasseverksamheten vuxit under
femårsperioden 1906 —1910 framgår af nedanstående jämförande
öfversikt.
Kommunbidrag till sjukkassorna åren 1906—10.

f) Läkarvård och
medicin.

Det framgår således häraf, att antalet bidragsgifvande kommuner år 1910 var mer än dubbelt och antalet understödda
kassor två och en half gång större än motsvarande tal fem år
tidigare. Samtidigt hade kommunbidragets totalbelopp ökats
från 21,088 till 92,541 kr. 99 öre, hvilken sistnämnda summa
utgjorde 18.5 proc. af statens förvaltningsbidrag för samma år.
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 räkenskaper.
Nu nämnda summor hafva utgått såsom likvid för läkarvård och
medicin och hafva bestridts af arbetsgifvare. I uppgifterna fullständigt angifna äro 180 fall af ifrågavarande slag, hvartill kommo
74 liknande fall, då beloppen å de af arbetsgifvarne bestridda
kostnaderna icke kunnat angifvas. Närmare specifikation af dessa
bidrags utgörande lämnas i nästföljande tablå å sid. 37°.
Endast i de fall, då arbetsgifvarens kostnader af hithörande
slag blifvit angifna, uppgingo dessa sålunda till 223,789 kr.
73 öre. Läggas härtill de redan under »öfriga inkomster» upp-
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tagna belopp, som kassorna i form af kontanta gåfvor eller
bidrag fått mottaga af arbetsgifvare, befinnes, att i de fall, då
uppgifter föreligga, inalles 367,739 kr. 66 öre, således nära 3 4
af statsbidragets belopp, direkt eller indirekt kommit sjukkassornas medlemmar till godo på grund af det närmare förhållande,
hvari kassorna stått till medlemmarnes arbetsgifvare.
Arbetsgifvarnes direkta bidrag till bestridande af kostnader för läkarvård
och medicin för sjukkasssemedlemmar år 1910.

Utgifter.
De registrerade sjukkassornas u t g i f t e r under redogörelseåret
framgå af efterföljande båda tabeller.
Sjukkassornas utgifter år 1910. A.

2. Utgifter.
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Sjukkassornas utgifter år 1910. B.

Under rubrikerna »kontant sjukhjälp», »begrafningshjälp»
samt »lakararfvoden, medicin o. d.» äro icke inbegripna kostnader af ifrågavarande slag för sjukkassemedlemmarnes anhöriga,
utan hafva dessa kostnader upptagits bland »öfriga utgifter».
Inom samtliga kassor tillsammantagna belöpte sig utgifterna för understöd af olika slag till 87.7 proc. af utgifternas
totalsumma, medan for förvaltningskostnader och »öfriga utgifter» motsvarande procenttal voro resp. 10.l och 2.2.
En jämförande öfversikt af utgiftsummans storlek — absolut
och i förhållande till medlemsantalet — under hvart och ett af
åren 1901—1910 meddelas i nedanstående tablå.
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Om man bortser från de båda begrafningskassorna Enköpings hundramannakassa samt Arbetarnes begrafningskassa
i Skallsjö, har kontant sjukhjälp under året, så vidt af uppgifterna framgår, utbetalts af samtliga kassor med undantag
af 7 stadskassor och 20 landskassor. Af dessa hafva emellertid
4 kassor utöfvat sin verksamhet endast under en del af året.
Den genomsnittliga utgiften per medlem för sjukhjälp under
året gestaltade sig på följande sätt:

a) Sjukhjälp.

En jämförelse mellan nyssanförda siffra för samtliga kassor
och motsvarande tal för åren 1901—1910 ter sig på sätt nedanstående tablå utvisar.

Bland samtliga 2,238 sjuk- och begrafningskassor — inkl.
ofvannämnda båda begrafningskassor — har under redogörelseåret begrafningshjälp utbetalts af 793 bland städernas kassor
med sammanlagdt 835,354 kr. 45 öre samt af 652 bland
kassorna på landsbygden med 219,789 kr. 22 öre. De belopp,
som i begrafningshjälp lämnats vid medlems hustrus eller barns
död, äro icke inberäknade i nu anförda siffror.
Af tabellen å sid. 41* framgår, i hvilken 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-

b) Begrafningshjälp.

c) Läkararfvoden och
medicin.
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gifvares eller slutligen till en del på kassans och till en del
på arbetsgifvares bekostnad. Dylika understöd förekommo inom
705 kassor, ungefärligen jämnt fördelade bland städernas och
landsbygdens kassor. De belopp, som under denna form kommo
medlemmarne till godo, kunna icke exakt angifvas, enär uppgifter 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 250,363 kr. 22 öre, i de kassor, där endast läkarvård
ifrågakom, till 128,727 kr. 41 öre samt i de få fall, där understöd utgick endast för medicin, till 6,594 kr. 79 öre.
I de fall, där sjukkassan ensam bestridt här berörda kostnader, fördelade dessa sig per medlem på följande sätt:

d) Förvaltningskostnader.

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 högre för städernas än för landsbygdens
kassor. Detta framgår dels af de i den nedre tablån å sid. 37*
meddelade procenttalen, dels äfven vid en beräkning af den på
hvarje medlem kommande anparten af ifrågavarande utgiftspost. Den genomsnittliga utgiften per medlem för förvaltningskostnader utgjorde nämligen i städerna 1 kr. 38 öre och å
landsbygden endast 82 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 10-1 proc. af samtliga
1) En närmare utredning af frågan om sjukkassorna och läkarvården har verkställts för
år 1906 och offentliggjorts i »Meddelanden från Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbctsstatistik», 1909, h. 12, sid. 785 ff.
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Understöd i form af läkarvård och medicin inom sjukkassorna år 1910.
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utgifter, motsvarande per medlem 1 kr. 24 öre. För de rena
sjukkassorna åter voro motsvarande siffror 10,2 proc. och 53 öre.
Kassornas storlek synes däremot icke i och för sig hafva utöfvat något inflytande på den relativa storleken af förvaltningskostnaderna, hvilket framgår af de tabeller i berättelserna för åren
1902—1905, där förvaltningskostnaderna fördelats per medlem
inom sjukkassor af olika storlek. 1)
Jämföras förvaltningskostnaderna med de belopp, som
kassorna under året erhållit af statsmedel, de s. k. förvaltningsbidragen, så finner man, att dessa summor icke täcka hvarandra. Statsbidragets totalbelopp understeg nämligen med
222,354 kr. 4 öre summan af förvaltningskostnaderna inom de
kassor, som åtnjutit nämnda understöd. Liksom denna företeelse är en återupprepning af hvad som förekommit under alla
tidigare redogörelseår, så är förhållandet enahanda med den
äfven under år 1910 konstaterade inbördes skiljaktigheten
mellan lands- och stadskassorna i detta hänseende. Inom städernas kassor öfverstego nämligen förvaltningskostnaderna med
255,851 kr. 35 öre de af kassorna åtnjutna statsbidragen,
medan landsbygdens kassor af statsbidragen icke blott fått sina
förvaltningskostnader betäckta, utan äfven därutöfver haft 33,497
kr. 31 öre af dem till godo för andra ändamål. Detta torde
hafva sin hufvudsakliga förklaring dels däri, att statsbidragen
minskas i samma mån, som medlemsantalet växer, och dels i den
omständigheten, att de större kassorna, såsom ofvan blifvit påvisadt, till öfvervägande del komma på städerna.2) De 58 sjukkassor, hvilkas medlemsantal vid årets slut öfversteg 1,000
och af hvilka 43 voro stads- och 15 landskassor, hafva under
året haft att vidkännas förvaltningskostnader, hvilka med 220,867
kr. 69 öre öfverstego de af dem lyftade statsbidragen.
Efterföljande tablå, som lämnar en jämförande öfversikt
öfver här berörda förhållande mellan statsbidrag och förvaltningskostnader för perioden 1901—1910, gifver vid handen, att
skillnaden mellan dessa båda summor varit stadd i nästan ständigt
stigande för såväl samtliga kassor som för stadskassorna ensamt, under det att landskassornas öfverskott uppvisa större
stabilitet.
1) Se »Registrerade sjukkassors verksamhet», 1902, sid. 2 8 * ; 1903, sid. 2 9 * ; 1901, sid.
2 9 * ; 1905, sid. 27*.
2) Nykterhetsfolkets sjukkassa och NykterhetsTännernas allmänna sjuk- och hegrafningskassa äro här hänförda till städerna.
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Statsbidraget öfversteg (+) eller understeg (—)
förvaltningskostnaderna med:

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.
Specifikation af »öfriga utgifter».

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

e) Öfriga
utgifter.
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af 21 kassor kontant sjukhjälp, af 139 kassor begrafningshjälp
samt af 26 kassor läkarvård, medicin o. d.
Inalles hafva sålunda, såsom af förestående tablå samt af
den nedre tabellen å sid. 37* framgår, de registrerade sjukkassorna i kontant sjukhjälp utbetalt 5,154,358 kr. 22 öre, i begrafningshjälp 1,075,988 kr. 17 öre samt för läkarvård o. s. v.
186,052 kr. 16 öre, hvilket utgör ett sammanlagdt understödsbelopp för år 1910 af 6,416,398 kr. 55 öre.
Af öfriga i ofvanstående tablå anförda utgiftsposter hänföra sig återbetalda garantimedel till 308 och under rubriken
»andra» angifna belopp till 492 kassor. I sistnämnda post
hafva inräknats bl. a. utgifter för inköp och underhåll af fastigheter 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 fördelas på delägarne.

Behållning, tillgångar och skulder.
3.

Behållning
af årets
ekonomiska
verksamhet.

Den totala b e h å l l n i n g e n af årets ekonomiska verksamhet
uppgick till 891,118 kr. 19 öre,hvilket utgör 10.9 proc. af inkomstsumman. Den förlust, som drabbat vissa kassor, har här frånräknats. I själfva verket hade nämligen endast 1,720 kassor att
uppvisa öfverskott af årets verksamhet, uppgående till sammanlagdt 1,111,219 kr. 54 öre, medan däremot inom 658 kassor utgifterna öfverstego inkomsterna med mer eller mindre afsevärda
belopp, tillsammans uppgående till 220,101 kr. 35 öre, och inom
2 kassor inkomster och utgifter voro lika stora. I 110 fall
uppgick förlusten till mer än 500 kr.; bland dessa funnos 39
fall, då den öfversteg 1,000 kr. och bland dessa sistnämnda 16,
då den uppgick till mer än 2,000 kr.
Såsom af den öfre tablån å sid. 46° framgår, gaf 1910 års
verksamhet relativt en mindre behållning än något föregående
år af perioden 1901—10.
En öfverblick af kassornas inkomster, utgifter och behållning under 1910 i genomsnitt per medlem gifves i tabellen å
sid. 45°, där kassorna fördelats mellan stad och land och de
olika kassaposterna därjämte sammanförts under sina viktigaste
rubriker.

45*
Inkomster och utgifter samt behållning i genomsnitt per medlem.
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Behållning af sjukkassornas verksamhet nedanstående år.

4. Tillgångar
och skulder.

I nedanstående tabell lämnas en öfversikt öfver sjukkassornas t i l l g å n g a r vid 1910 års slut.
Såsom af denna framgår, utgjorde dessa sammanlagdt omkring 13'3 milj. kr. Häraf var hufvudparten eller 75-2 proc. placerad i banker. Inalles 1,124 stadskassor och 1,092 landskassor
Sjukkassornas tillgångar den 31 dec. 1910.
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hade vid årets slut på detta sätt disponerat öfver sina besparingar. Bland tillgångar af annat slag märkas i främsta rummet
fordringar mot revers; dessa fördelade sig på 177 af städernas
och 247 af landsbygdens kassor. Vidare hade 42 af städernas
och 112 af landsbygdens kassor en betydande del af sina kontanta medel innestäende hos arbetsgifvare, under det att obligationer eller aktier förekommo bland tillgångarna i 142 fall. Endast
19 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. 1910.

Hela skuldsumman fördelade sig på 373 af städernas och
270 af landsbygdens kassor, af hvilka 609 voro sjuk- och begrafningskassor och 34 enbart sjukkassor. Skuldsatta på grund
af lån voro 29 kassor. I tablån upptagna garantimedel, hvilka
representera den betydligaste posten på skuldkontot, ehuru
denna post gifvetvis är af annan karaktär än kassans öfriga
skulder, afse 376 kassor.
Endast undantagsvis belöpte sig skulderna i de enskilda
fallen till mera afsevärda belopp. Inom 222 kassor uppgick
skuldsumman emellertid till mer än 500 kr., hvarjämte skulderna
i 24 fall öfverstego kassans tillgångar, i intet fall dock med
mer än 6,200 kr. eller mer än 3 kr. 37 öre per medlem.
E n jämförande öfVersikt af kassornas tillgångar och skulder
— absolut och i förhållande till antalet medlemmar — under
h r a r t och ett af åren 1901—1910 meddelas i efterföljande tablå.
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Sjukkassornas behållna tillgångar, d. v. s. tillgångar öfver
skulder, uppgingo vid årsslutet, som af föregående siffror framgår, till det betydande kapitalet af 12,658,230 kr. 78 öre. Häraf
förfogade städernas kassor öfver 8,051,215 kr. 46 öre och landsbygdens öfver 4,607,015 kr. 32 öre. På sjuk- och begrafningskassornas andel kommo 12,135,802 kr. 82 öre, på de rena sjukkassornas blott 522,427 kr. 96 öre.
Förenämnda siffror visa en kapitalökning inom sjukkassorna
under året af 640,274 kr. 86 öre. Bättre än genom dessa
absoluta tal framträder emellertid kassornas förmögenhetsställning, 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—1910 och beräknas den pröcentiska ökning eller
minskning i dessa summor, som hvarje år medfört, hvilket skett

SJUKDOMSFALLENS FREKVENS.

UNDERSTÖDENS STORLEK.
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i tablån här nedan, så framgår däraf, hur kassornas ekonomiska
bärkraft, mätt på detta vis, företer en växande styrka.

3. Sjukdomsfallens frekvens och varaktighet.
Understödens storlek.
En öfversikt öfver de sjukdomsfall och sjukdagar, för hvilka
sjukhjälp utgått inom de registrerade sjukkassorna under år
1910 äfvensom under de närmast föregående tre åren lämnas
i nedanstående siffror.

Till dessa tal förtjänar emellertid anmärkas, att de sjukdomsfall och sjukdagar, hvilka i nämnda tabell eller eljes i
denna berättelse redovisas, icke fullkomligt representera den
verkliga sjukdomsförekomsten bland kassornas medlemmar.
Endast sådana sjukdomsfall äro nämligen medräknade, vid

Sjukdomsfall och
sjukdagar.
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Registrerade sjukkassors inom de olika länen inkomster och utgifter
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under år 1910 samt tillgångar och skulder vid samma års slut.
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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 stadgar, 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 sjukdomsfall, 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 söndagar eller sön- och helgdagar,
under sjukdomsfallets första dagar samt i regel vid långvariga
sjukdomar, sedan sjukhjälpen åtnjutits för en viss maximitid,
oafsedt om tillfrisknande härunder skett eller ej. Understundom
lär det väl äfven förekomma, 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 sjukunderstöd från mer än en registrerad sjukkassa.
Liksom dessa personer, 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.
Antalet
sjukdomsfall.

I de registrerade sjukkassornas uppgifter för 1910 redovisades inalles 170,034 sjukdomsfall, fördelade på följande sätt:

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

SJUKDOMSFALLENS FREKVENS.

UNDERSTÖDENS STORLEK.
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Jämföras här anförda siffror för hela riket med motsvarande
tal för åren 1901—1909, såsom skett i efterföljande 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 motsvarighet äfven inom andra länder, har man där bl. a. anfört
den högre genomsnittsåldern hos den manliga arbetarbefolkningen samt att sjukdomsfrekvensen ökas vid tilltagande ålder,
äfven som att de manliga arbetarne äro mer utsatta för olycksfall och deras sysselsättning mer betungande.
De under 1910 redovisade sjukdomsfallen omfattade
3,776,123 sjukdagar, för hvilka sjukhjälp utgått. Dessa understödsdagar fördelade sig på följande sätt mellan män och
kvinnor samt stad och land.

Antalet
understödsdagar.
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SJUKDOMSFALLENS FREKVENS.

UNDERSTÖDENS

STORLEK.

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

I likhet med hvad under åren 1901 —1909 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 p å 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 perioden 1901—1909 till jämförelse äfvenledes meddelas.

Dessa siffror, hvilka sålunda angifva den genomsnittliga
varaktigheten af ett sjukdomsfall, ehuru visserligen endast den
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 långsammare. Liksom den nyssberörda högre sjukdomsfrekvensen
hos männen äfven iakttagits i andra länder, så har äfven utländsk specialstatistik bekräftat den omständigheten, att de långvariga sjukdomarna äro i högre grad representerade hos kvin-
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norna än hos männen, under det att för de korta sjukdomsfallen
förhållandet är omvändt.
För bedömande af hur stort understöd, som utfås vid sjukdomsfall, meddelas följande siffror:

Som af dessa siffror framgår, synes sjukhjälpen i regel vara
större i städerna än å landsbygden, ett förhållande som bekräftas af motsvarande tal för perioden 1901—1909, där, ifråga om
nämnda utgifter, ungefär samma relation mellan stads- och landskassor 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 de 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 uppgifter 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. Å 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.

Résumé.
I. Nombre des caisses et des membres.
Au 31 décembre 1910 le nombre des caisses enregistrées en
activité était de 2,426, comprenant 632,005 membres, soit 11 4 pour
cent de la population. 1,221 des caisses avec 329,442 membres appartenaient aux villes et 1,205 avec 302,563 membres à la campagne. Le
nombre moyen des membres était pour la totalité des caisses 266.
La moitié de toutes les caisses ne comptait que 100 membres chacune,
au plus.
475,509 membres, soit 75' 2 pour cent du nombre total, étaient
des hommes et 156,496, soit 24.8 pour cent, étaient des femmes. L a
majorité, 61 i pour cent, des caisses étaient mixtes (hommes et femmes).
36-6 pour cent comprenaient seulement des hommes et 2'8 pour cent
exclusivement des femmes.
L a plupart des caisses, 2,236, soit 92-2 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 7'8 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 1910.
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En outre les membres ont profité directement de certains montants, souvent importants, sans que les caisses aient servi d'intermédiaire. Ce sont les honoraires médicaux et frais pharmaceutiques,
supportés par les patrons, à la règle. Le chiffre donné dans les
rapports en est de 223,789 couronnes 73 oeres.
Les d é p e n s e s ressortent du tableau suivant:
Dépenses des caisses en 1910.

Pour l'ensemble des caisses les dépenses des trois premières
catégories s'élevaient à 87'7 pour cent du total, tandis que les frais
d'administration et »autres dépenses» étaient de 10"i pour cent et de 2'2
pouf 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 12,658,230 couronnes
78 oeres. Cette somme se répartissait comme suit: les caisses de
ville 8,051,215 couronnes 46 oeres et celles de campagne 4,607,015
couronnes 32 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 640,274 couronnes 86 oeres. Si l'excédent est
réparti par membre, on obtient le résultat suivant:
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III. Cas et journées de maladie. Montant
des secours.
Le présent compte rendu ne se rapporte qu'aux cas où les
secours ont été payés en espèce aux malades par les caisses et il
ne vise que le nombre de journées pour lesquelles la subvention a été
payée. Dans les rapports pour l'année 1910 il est rendu compte de
170,034 cas de maladie, en tout, qui se répartissent de la manière
suivante :
Nombre des cas de maladie.

Quant à la fréquence des maladies parmi les hommes et les
femmes, ainsi que dans les villes et à la campagne, on arrive aux
résultats suivants:
Nombre des cas de maladie
par 100 membres.

E n comparant ces chiffres pour le pays entier à ceux des années
1901—1909 on voit que la fréquence des maladies a été, pendant toute
la période, constamment plus basse parmi les femmes que parmi les
hommes, phénomène analogue à ce qui se trouve constaté dans d'autres
pays. Voici les chiffres pour la Suède:
Nombre des cas de maladie
par 100 membres.
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Les cas de maladie en 1910 d'après les rapports comprenaient
3,776,123 journées de maladie donnant lieu à un payement de secours.
Ces journées se répartissaient de la manière suivante entre hommes
et femmes, et entre villes et campagne:
Nombre des journées
de secours.

En répartissant ces chiffres entre les membres participants, on
obtient les résultats suivants:
Journées de secours par
100 membres.

De même que pour les années 1901—1909, 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. Il 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—1909.
Journées de secours par sexe
et par cas de maladie.
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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. Il paraît donc
que pour elles les maladies ont une plus longue durée que pour les
hommes, observation confirmée par les statistiques à l'étranger.
Afin de montrer combien d'argent est payé comme secours en
cas de maladie, nous donnons les chiffres suivants:
Montants des indemnités
pécuniaires par
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I tabellbilagan använda förkortningar och beteckningar.

Kungl. Kommerskollegium.
Offentliggjorda häften af

1. Sociala Meddelanden
(t. o. m. år 1911: Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik):
Årg. 1903. 2 häften à 25 öre.
1904—07. Årligen 4 häften à 25 öre.

Ârg. I908—11. Årligen 12 häften à 15 öre.
1912. 4 häften à 15 öre.

2. Serien Socialstatistik
(t. o. m. årg. 1910: Arbetsstatistik):
Kollektivaftal m. m.

Arbets- och löneförhållanden.

Kollektivaftal angående arbets- och löneförhållanden I Sverige:
1. Redogörelse för kollektivaftalens utbredning och
hufvudsakliga innehåll (utg. 1910). Pris 1 kr. BO öre.
2. Förteckning å gällande kollektivaftal. Kollektivaftal inom olika näringsgrenar (utg. 1908). Pris
1 kr. 50 öre.
3. Arbetstidens längd och arbetslönens storlek inom
olika näringsgrenar enligt gällande kollektivaftal
(1907/08I (utg. 1911). Pris t kr. 50 öre.
Kollektivaftal i Sverige, träffade under åren 1908 och
1909. Prie 1 kr. per del.

Jordbruket:
Utländska jordbruksarbetare i Sverige år 1907 (utg. 1909).
Pris 1 kr.
Till belysning af landtarbetarnas arbets- ooh löneförhållanden i Sverige är 1910 (utg. 1911). Pris 1 kr.
Arbetaretillgång, arbetstid ooh arbetslön inom Sveriges
jordbruk år 1911 (utg. 1912). Pris BO öre.
Andra
näringar:
Undersökning af bagerierna i Sverige (utg. 1899). Prit
t kr.
Undersökning af tobaksindustrien i Sverige (utg. 1899).
Strejker, lockouter m. m.
Pris 1 kr.
Arbetsinställelser åren 1903—07 jämte öfversikt af ar- Undersökning af den mekaniska verkstadsindustrien i
betsinställelser under åren 1859—1902 samt den s. k.
Sverige:
politiska storstrejken år 1902 (utg. 1909). Pris 1 kr. 50 1. Större, egentliga mekaniska verkstäder (utg.
öre.
1901). Pris 1 kr.
Arbetsinställelser i Sverige åren 1908—10. Pris 1 kr.
2. Mindre, egentliga mekaniska verkstäder samt
per del.
vissa specialverkstäder m. m. (utg. 1904). Pris
1 kr. BO öre.
Redogörelser för lockouterna och storstrejken I Sverige
Undersökning af tryckerier ooh därmed förenad handtering
år 1909:
I Sverige (utg. 1909). Pris 1 kr. 50 öre.
1. A. Allmän redogörelse. B. Bilagor (utg. 1910).
Pris 2 kr.
Arbetstidens längd inom industri ooh handtverk i Sverige
2. Handlingar och aktstycken till belysaäde af kon(utg. 1911). Pris 2 kr.
fliktens förlopp, parters och myndigheters åtgärLefnadskostnader.
der m. m. (utg. 1910). Pris 1 kr. BO öre.
Llfsmedels- ooh bostadspriser i Sverige under åren 1904
Arbetsmarknad och arbetslöshet.
- 0 7 och 1908—09. Pris 1 kr. per del.
Promemoria angående arbetslösheten i Sverige hösten
Sjukkassor, olycksfall m. m.
1908 samt kommunala åtgärder i anledning af arbetslöshet (utg. 1908). Pris l kr.
Registrerade sjukkassors verksamhet åren 1901—09. (Årg.
Arbetslösheten I Sverige 1908—09 (utg. 1910). Pris i kr.
1892—1900 utg. af K. Civildepartementet). Pris t kr.
per del. Arg. 1910. Pris 70 öre.
50 öre.
Arbetsiöshetsräkningen den 31 januari 1910 (utg. 1911). Olycksfall i arbete åren 1906—08. Pris 1 kr. so öre
per del.
Pris 1 kr.

3 . K. K o m m e r s k o l l e g i i utlåtanden m. m.:
l.
i.
3.
4.
s.
6.

I anledning af Ifrågasatt revision af gällande lagstiftning angående ersättning för skada tili följd af olyoksfall
i arbete (år 1909). Pris BO öre.
Utredning och förslag angående landtarbetarestatlstik (år 1910). Pris BO öre.
Kommerskollegii ooh statens förlikningsmans utlåtanden angående lagförslagen om kollektivaftal, arbetsdomstol
ooh medling i arbetstvister (år 1910). Pris i kr.
Normalstadgar för sjukkassor enligt lagen den 4 Juli 1910.
2. Arbetsgifvarekassor (år 1911). Pris 25 öre.
1. Vanliga sjukkassor (år 1911). Pris 50 öre.
Den svenska tobakshandteringen år 1908. (utg 1911). Pris 1 kr. m öre.
Anmälningar till sjukkasseregistret 1911.

4. Statens f ö r l i k n i n g s m ä n s v e r k s a m h e t :
Åren 1907 ooh 1908 (utg. 1910). Pris 2 kr.
År 1909 (utg. 1911). Pris l kr.
År 1910 (utg. 1911). Pris t kr.

5. Y r k e s i n s p e k t i o n e n s v e r k s a m h e t :
Åra. 1895-1910. (Årg. 1890—1894 utg. af K. Civildepartementet). Pris 2 kr. per årgång.

6. Serien Bidrag till S v e r i g e s officiella statistik:
(Endast den senaste årgången angifves här.)
E. Sjöfart år 1910. Pris 2 kr BO öre.
C. Bergshandtering år 1910. Pris so öre.
T. Handel år 1910. Pris B kr.
D. Fabriker ooh handtverk år 1910. Pris i kr. >s öre.

