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Stikkprøve (utvalg) 

Definisjon: Anvendelse av 
revisjonshandlinger på mindre enn 100% 

av enhetene i en populasjon som er 
relevant for revisjonen, under forutsetning 
av at alle enheter har en mulighet til å bli 
valgt ut, for å kunne trekke konklusjoner 

om hele populasjonen. 
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Eksempler på stikkprøve 
• «Test om et utvalg bokførte salg har tilhørende pakkseddel» 

(gyldighet salgsinntekt) 

• «Test om et utvalg pakksedler er bokført» (fullstendighet 
salgsinntekt) 

•  «Sjekke at priser på faktura stemmer med listepris for et utvalg 
fakturaer» (nøyaktighet salgsinntekt) 

• «Sjekk et utvalg pakksedler for varer som er sendt rett før og rett 
etter årsskiftet for å se at de er bokført i korrekt periode» (cut-off 
salgsinntekt) 

•  «Innhente bekreftelser fra et utvalg kunder på utestående beløp» 
(eksistens og verdsettelse kundefordringer) 
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Bruk av statistikk 

Revisjonsstandardene åpner for at stikkprøver i revisjon 
gjennomføres med både statistisk og ikke-statistisk 

basert metodikk. 

IT har redusert behovet for stikkprøver: 

1 
Fremvekst av  
velkontrollerte 

og automatiserte 
regnskaps- 
systemer 

2 
Mulighet til bruk av  
kraftfulle IT-baserte  
revisjonsverktøy for 

nedlasting av 
kundedata 
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Behov for stikkprøver 

IT vil likevel ikke eliminere behovet for at revisor 
må basere seg på stikkprøver: 

1. Mange kontroller er manuelle. 

2. Mange tester krever at revisor fysisk undersøker 
eiendeler og/eller grunnlaget for en transaksjon. 

3. I mange tilfeller må revisor innhente og vurdere 
revisjonsbevis fra tredjepart. 
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Individuell refleksjon 1 
 

• Tenk på revisjonsoppdrag du har gjennomført i 
senere tid. Bruk definisjonen på en stikkprøve og 
kom frem til eksempler på gjennomførte tester 
som har vært stikkprøvebasert. Kom gjerne med 
eksempler fra andre typer revisjon enn 
regnskapsrevisjon. Diskuter gjerne med 
sidemannen! 
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Stikkprøve eller ikke? 

Inspeksjon av materielle eiendeler. Revisor vil 
typisk være tilstede ved vareopptelling ved årets slutt. 
Når det er et stort antall enheter på lager, vil revisor ta 
stikkprøve for fysisk kontroll og telling. 

Inspeksjon av regnskapsdokumenter. Noen 
kontroller undersøker om det er overensstemmelse 
mellom innholdet i flere dokumenter. Dette kan være 
kontrollhandlinger som utføres mange ganger daglig. 
Revisor kan innhente bevis for at kontrollen fungerer 
effektivt ved å ta stikkprøve. 
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Stikkprøve eller ikke (forts.)? 

Gjentagelse. Revisor kan ta en stikkprøve og foreta en 
uavhengig utførelse av kontrollen som opprinnelig ble 
utført av kundens interne kontroll. 

Bekreftelse. I stedet for å bekrefte alle 
kundefordringene, kan revisor kontrollere et utvalg av 
kundene som skylder penger. 
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Teste alle enheter med en 
bestemt egenskap 

Når en kontosaldo eller transaksjonsklasse 
består av et lite antall enheter med høy verdi, 

kan revisor beslutte å teste hele populasjonen.  

Når et lite antall enheter med høy verdi utgjør 
en relativ stor andel av en kontosaldo eller 

transaksjonsklasse, kan revisor beslutte å teste 
alle enheter som overstiger en fastsatt 

beløpsgrense. 
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Teste en eller få enheter 

Høyt automatiserte informasjonssystemer 
behandler transaksjoner ensartet så lenge 
systemet eller programmene ikke blir endret. 

Revisor kan teste de generelle 
kontrollene for systemet og 
eventuelle programendringer, 
men bare teste et fåtall 
transaksjoner som IT-systemet 
behandler. 
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Skjønnsmessig eller statistisk 
angrepsvinkel 

Revisjonsstandardene åpner for anvendelse av både 
en statistisk- og ikke-statistiskbasert metodikk. 

Ved bruk av en ikke-
statistisk (eller en 
skjønnsmessig) angreps-
vinkel, nytter ikke revisor 
nødvendigvis statistiske 
teknikker for bestemme 
utvalgs-størrelse og å 
velge utvalgsenheter, og 
utvalgsrisiko kan ikke 
kvantifiseres. 

Ved bruk av en statistisk 
angrepsvinkel nytter revisor 
sannsynlighetsteori for å 
bestemme utvalgsstørrelse, 
velge utvalgsenheter og 
vurdere resultatet av 
utvalgskontrollen. Dette gir 
den mest hensiktsmessig 
utvalgsstørrelsen. Utvalgs-
risikoen blir kvantifiserbar. 
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Skjønnsmessig eller statistisk 
angrepsvinkel 

Fordeler med statistisk angrepsvinkel 

1. Utforming av et hensiktsmessig utvalg 

2. Måling av tilstrekkeligheten av innhentet bevis 

3. Kvantifisering av utvalgsrisiko 

Ulemper med statistisk angrepsvinkel 

1. Opplæring av revisorer i riktig bruk 

2. Tid og ressurser som går med til å utforming og gjennomføring 

3. Manglende konsistent bruk mellom revisjonsteam 

Kommentarer? 
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Ulike typer statistiske metoder 

1. Attributt-stikkprøve 

2. Pengeenhetsstikkprøve (MUS) 

3. Klassisk variabel stikkprøve 



© McGraw-Hill Education 2014 
 

Attributt-stikkprøve 

Anvendes når revisor ønsker kunnskap om 
andelen av revisjonsenheter i en 

populasjon som har en bestemt egenskap.  

Den vanligste bruken av attributt 
stikkprøve er ved test av kontroller. 

Jeg skal ha fokus på denne testen i dag. 
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Monetary-Unit Sampling 

Pengeenhetsstikkprøve nytter kunnskap fra 
attributt stikkprøve teori til å estimere 

kronemessig feilbeløp for en 
transaksjonsklasse eller kontosaldo. 

Denne teknikken har en rekke fordeler 
sammenlignet med bruk av en klassisk 

variabel stikkprøve. 
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Klassisk variable stikkprøve 

Revisorer nytter av og til variabel stikkprøve 
for å få kunnskap om verdien av en post 

eller en transaksjonsklasse. Variabel 
stikkprøve nyttes likevel oftere for å fastslå 

om en bokført verdi er vesentlig feil. 
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Fra forskningens verden 

Hva gjør revisor i praksis? (bruk av statistiske 
metoder i parentes, hentet fra Hall et al. 2002) 

1. Stikkprøvestørrelse (15%) 

2. Valg av utvalgsenheter (15%)* 

3. Evaluering av bevis (36%) 

 
*) 74% av alle utvalg velges vha. haphazard sampling 



© McGraw-Hill Education 2014 
 

Attributt-stikkprøve:  
eksempel 

 

Du er ansatt som revisor i revisjonsselskapet Brødrene Hansen. I 
forbindelse med revisjonen av NBB AS er du bedt om å teste om du kan 
stole på en av selskapets interne kontroller. Testen går ut på å fastslå om 

det for selskapets salgsfakturaer eksisterer autoriserte ordre og 
pakksedler. Selskapet har totalt sendt ut 10.000 fakturaer. Et avvik 
foreligger når det ikke kan fremvises en autorisert ordre og/eller en 

pakkseddel for fakturaen som kontrolleres. For å finne ut om det er grunn 
til å tro at mer enn 5% av de 10.000 fakturaene mangler dokumentasjon, 

ber han deg teste om det for et tilfeldig utvalg fakturaer eksisterer 
tilfredsstillende dokumentasjon. Det er ønskelig at risikoen for å feilaktig 
konkludere med at kontrollen fungerer når den ikke gjør det er lav (5%) 

ettersom det er planlagt å stole mye på denne kontrollen (skal i liten grad 
hente inn andre bevis knyttet til påstanden). Basert på erfaring fra 

tidligere, har du grunn til å forvente relativt få feil (1%).  

Hvor stort utvalg vil du kontrollere? Hvordan vil du velge enhetene i 
utvalget? Hvordan kan man ta hensyn til utvalgsrisiko?  
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Nøkkelbegreper 

 

Stikkprøver (utvalgsbasert metode) 

Utvalgsrisiko 

Konfidensnivå 

Tolererbare og forventede feil 
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Utvalgsrisiko 

Utvalgsrisiko eksisterer fordi det er mulig at revisors 
konklusjon basert på kontroller av utvalget kan være en 
annen enn den konklusjon som ville være trukket hvis 

hele populasjonen ble kontrollert. Det er to typer: 
Undervurderingsrisiko (Type I/α-risiko) – ved test av 
intern kontroll er dette risikoen for at revisor basert på utvalget 
konkluderer med at kontrollene ikke opererer effektivt når de faktisk gjør 
det. Ifb. substanstester er dette risikoen for at utvalget indikerer at 
regnskapsført verdi er vesentlig feil når dette ikke stemmer. 

Overvurderingsrisiko (Type II/β-risiko) – ved test av 
intern kontroll er dette risikoen for at revisor basert på utvalget 
konkluderer med at kontrollene opererer effektivt når de faktisk ikke gjør 
det. Ifb. substanstester er dette risikoen for at utvalget indikerer at 
regnskapsført verdi ikke er vesentlig feil når det faktisk eksisterer 
vesentlige feil. 
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Konfidensnivå 

Konfidensnivået er komplementet til 
utvalgsrisikoen (Type II-feil/β-risiko) 

Hvis revisor setter risiko for feilaktig 
aksept til 5% får vi et konfidensnivå 

på 95%. 
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Tolererbar og forventet feil 

Når ønsket konfidensnivå er fastsatt, blir størrelsen 
på utvalget i hovedsak bestemt av hvor mye 

tolererbar feil overstiger forventet feil. 

Presisjonen når 
stikkprøven 
planlegges er 
forskjellen mellom 
tolererbare og 
forventede feil. 

 
 

Avsetning til utvalgsrisiko 
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1. Faktorer som påvirker 
utvalgsstørrelsen (stat. met.) 

Populasjonsstørrelse har liten eller ingen betydning for 
utvalgsstørrelsen ifb. attributt-stikkprøver hvis 
populasjonsstørrelsen er større enn ca. 500. 

Faktor
 Sammenheng 
med utvalgsstr. 

 Endring i 
faktor 

 Effekt på 
utvalgsstr. 

Lavere Reduksjon
Høyere Økning
Lavere Økning
Høyere Reduksjon
Lavere Reduksjon
Høyere Økning

Reduserer utvalgsstørrelse bare når popula-
sjonen er liten (mindre enn 500)Populasjonsstr.

Direkte

Indirekte

Direkte

Eksempler

Ønsket konfidensnivå

Tolererbar avviksrate

Forventet avviksrate i populasjonen
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Utvalgsstr.: Ikke-stat. 
stikkprøve 

Revisjonsselskapet kan f. eks. nytte følgende 
stikkprøvepolicy: 

En slik policy vil fremme konsistens i bruken av 
stikkprøver. 

Ønsket
nivå på
tillit til Utvalgs-

kontroll størrelse
Lav 10–15
Moderat 20–30
Høy 40–60
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Forventet
avviks-

hyppighet i
populasjonen 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 %

0,00 % 59    49    42   36    32    29    
0,25 % 93    78    66   58    51    46    
0,50 % 93    78    66   58    51    46    
0,75 % 93    78    66   58    51    46    
1,00 % 93    78    66   58    51    46    
1,25 % 124  78    66   58    51    46    
1,50 % 124  103  66   58    51    46    

Tolererbar avvikshyppighet

Utvalgsstørrelse ved et konfidensnivå på 95%

Tabell 8-5 

Utdrag av tabell for fastsettelse av utvalgsstørrelse når 
revisor har spesifisert et ønsket konfidensnivå på 95%. 
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Evaluering av 
tommelfingerregler 

• Hva innebærer Elder et al.s tommelfingerregel: 
“sjekk 25-40 enheter for gjentatte manuelle 
kontroller”? 
– Evaluer utvalgsstørrelsen (tabell 8-6) 
– Evaluer betydning for øvre grense (tabell 8-9) 

 
– Anta KN=90%, N er stor og ingen avvik ifm 

utvalgskontroll 
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Forventet
avviks-

hyppighet i
populasjonen 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 %

0,00 % 45    38    32   28    25    22    
0,25 % 77    64    55   48    42    38    
0,50 % 77    64    55   48    42    38    
0,75 % 77    64    55   48    42    38    
1,00 % 77    64    55   48    42    38    
1,25 % 77    64    55   48    42    38    
1,50 % 105  64    55   48    42    38    

Tolererbar avvikshyppighet

Tabell 8-6 

Utdrag av tabell for fastsettelse av utvalgsstørrelse når 
revisor har spesifisert et ønsket konfidensnivå på 90%. 
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Tabell 8-9 

Utdrag av tabell for fastsettelse av øvre grense for 
avvikshyppighet ved ønsket konfidensnivå på 90%: 

Utvalgs- Faktisk avdekkede feil     
størrelse 0 1 2 3 

20 10,9 18,1 - - 
25 8,8 14,7 19,9 - 
30 7,4 12,4 16,8 - 
35 6,4 10,7 14,5 18,1 
40 5,6 9,4 12,8 16,0 
50 4,6 7,6 10,3 12,9 
55 4,1 6,9 9,4 11,8 
60 3,8 6,4 8,7 10,8 
70 3,3 5,5 7,5 9,3 
80 2,9 4,8 6,6 8,2 



© McGraw-Hill Education 2014 
 

“Løsningsforslag” 

 
• Vi ser av tab. 8-6 at 25-40 er en passende stikkprøvestørrelse 

dersom vi enten forventer ingen feil og tolererer mer enn 5% feil, 
alternativt dersom vi forventer få feil og tolererer 10% feil eller flere 

• Av tab. 8-9 ser vi at øvre grense er fra 5,6% og oppover avhengig av 
stikkprøvestørrelse og antall feil avdekket i stikkprøven. Dersom vi 
ikke avdekker noen feil i stikkprøven (som ofte er forutsetningen 
som ligger til grunn når man bruker en stikkprøvestørrelse i 
intervallet 25-40), er øvre grense fra 5,6% til 8,8% 
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Kontrolltest ved lav 
kontrollfrekvens 

Kontrollfrekvens og 
populasjonsstørrelse 

 
Utvalgsstørrelse 

Kvartalsvis (4) 2 

Månedlig (12) 2-4 

Bimånedlig (24) 3-8 

Ukentlig (52) 5-9 
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• Tilfeldig  

• Strukturert (systematisk)  

• Ustrukturert (”haphazard”) 

 Når ustrukturert utvelgelse nyttes, tilstreber revisor at 
 utvalgsenhetene blir valgt uten at det introduseres 
 skjevheter, dvs. uten at det foreligger omstendigheter som 
 betyr at spesifikke enheter inkluderes (f. eks. transaksjoner 
 med høy risiko) eller utelates fra utvalget (f. eks. enheter 
 som er vanskelig å lokalisere). 

 

2. Valg av utvalgsenheter 
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Attributt-stikkprøve:  
eksempel (forts.) 

Du er ansatt som revisor i revisjonsselskapet Brødrene Hansen. I 
forbindelse med revisjonen av NBB AS er du bedt om å teste om du kan 
stole på en av selskapets interne kontroller. Testen går ut på å fastslå om 
salgs- og leieavtaler er attestert slik som foreskrevet for godkjenning av 
kreditt. Selskapet har totalt 10.000 slike avtaler. Et avvik foreligger når 

personalet i avdelingen som gir kreditt ikke følger de foreskrevne 
prosedyrene. Den eneste som har rett til å attestere avtalene er 

selskapets kredittsjef. For å finne ut om det er grunn til å tro at mer enn 
5% av de 10.000 avtalene er feilattestert, ber han deg teste om et tilfeldig 
utvalg på 100 avtaler er attestert iht. prosedyrene. Utvalgsstørrelsen er 
korrekt beregnet ved bruk av statistiske metoder. Du finner at 2 av de 

testede avtalene ikke er korrekt attestert. Du forventet en feilprosent på 1. 

 

 I hvilken grad gjør testen deg i stand til å bygge på selskapets 
internkontroll (dvs. i hvilken grad har du grunn til å tro at mindre enn 5% 

av avtalene er feilattestert)?  
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3. Vurdering 

 

Når revisor nytter ikke-statistisk stikkprøve, 
kan han beregne avvikshyppigheten i utvalget 

(2/100=2%), men han kan ikke matematisk 
kvantifisere utvalgsrisikoen og øvre grense for 

avvikshyppighet i populasjonen. 

Vi sammenlikner derfor med forventet feil.  

(FF 1% < avvikshypp. 2% < TF 5%) 
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Vurdering (forts.) 

Etter at revisjonshandlingene er utført, 
summerer revisor avvikene for hver kontroll 
som er testet og vurderer resultatet. For 
eksempel, hvis revisor har oppdaget to avvik i 
et utvalg på 100, er avvikshyppigheten i 
utvalget 2% (2 ÷ 100). Beregnet øvre grense 
for avvikshyppighet er summen av 
avvikshyppigheten i utvalget og avsetning for 
beregnet utvalgsrisiko. Øvre grense finnes ved 
tabelloppslag 
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Tabell 8-8 

Utdrag av tabell for fastsettelse av øvre grense for 
avvikshyppighet ved ønsket konfidensnivå på 95%: 

Utvalgs- Faktisk avdekkede feil     
størrelse 0 1 2 3 

50 5,9 9,2 12,1 14,8 
55 5,4 8,4 11,1 13,5 
60 4,9 7,7 10,2 12,5 
65 4,6 7,1 9,4 11,5 
70 4,2 6,6 8,8 10,8 
75 4 6,2 8,2 10,1 
80 3,7 5,8 7,7 9,5 
90 3,3 5,2 6,9 8,4 

100 3 4,7 6,2 7,6 
125 2,4 3,8 5 6,1 
150 2 3,2 4,2 5,1 
200 1,5 2,4 3,2 3,9 
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Konklusjon 

Tolererbar 
avviks- 
hyppighet (5%) 

Beregnet øvre  
grense for avviks- 
hyppighet (6.2%) 

< 

Revisors konklusjon: 
 Resultatet understøtter ikke at kontrollen 
 fungerer effektivt. 

Revisor sammenligner tolererbar 
avvikshyppighet med beregnet 

øvre grense for avvikshyppighet. 
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Risiko for feil konklusjon - 
utvalgsrisiko 

 Revisors konklusjon basert 
på bevis fra utvalget  Understøtter  Understøtter ikke 

Sann tilstand intern kontroll

Korrekt konklusjon

 Risiko for feilaktig 
forkastelse (Type I) 

 Understøtter planlagt nivå på 
kontrollrisiko 

 Understøtter ikke planlagt 
nivå på kontrollrisiko 

 Risiko for feilaktig 
aksept (Type II) 

 Korrekt konklusjon 
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Individuell refleksjon 2 

Hva er deres erfaring? I hvor stor %-andel av 
følgende handlinger bruker dere statistiske 
metoder? 

1. Stikkprøvestørrelse 

2. Valg av utvalgsenheter 

3. Evaluering av bevis 
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Særlige hensyn ved bruk av 
stikkprøver i offentlig sektor 

• ISSAI 1530: Practice note 530 
– P3. “The objectives of a financial audit in the public sector are often broader” 

(…) “The audit mandate, or obligations for public sector entities, arising from 
legislation, regulation, ministerial directives, government policy 
requirements, or resolutions of the legislature may result in additional 
objectives. These additional objectives may include audit and reporting 
responsibilities” (…) “As a result, public sector auditors’ use of audit sampling 
may be affected. Public sector auditors may use sampling for these 
responsibilities in addition to providing an opinion on the financial 
statements”. 
 

– Gi eksempler på slike utvidede mål med tilhørende bruk av stikkprøver 
(statistiske/ikke-statistiske) 
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Særlige hensyn ved bruk av 
stikkprøver i offentlig sektor 

• ISSAI 1530: Practice note 530 
– P5. When designing an audit sample as required in paragraph 6 of the ISA, 

public sector auditors may have greater responsibilities under a mandate, as 
stated in P3 above. In such situations public sector auditors may set different 
levels of parameters, including materiality and a higher level of confidence, 
and this may affect the sample size. (…) 
 

– Hvilke konfidensnivåer finner dere naturlig ifb. ulike tester? 
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Særlige hensyn ved bruk av 
stikkprøver i offentlig sektor 

• ISSAI 1530: Practice note 530 
– P6. Public sector auditors are more likely than private sector auditors to 

consider the need to sample non-financial information. As a result of 
additional public sector objectives, such as testing compliance with 
authorities and reviewing non-financial information contained in financial 
statements, public sector auditors consider whether sampling will be useful 
in testing such non-financial information contained in financial statements. 
For example, if the financial statements of a government hospital use 
number of patients treated to calculate key performance measures (such as 
cost per patient), public sector auditors might sample to test the accuracy 
and completeness of the number of patients reported. 
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Særlige hensyn ved bruk av 
stikkprøver i offentlig sektor 

• ISSAI 1530: Practice note 530 
– P7. Public sector auditors may be mandated to report additional information 

about audit sampling. Such requirements may include reporting the sampling 
methods used, whether the results of the sample may be projected to the 
population, and if so, the results of that projection. Public sector auditors 
may consider such needs in deciding whether to use statistical or non-
statistical approaches. 
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Særlige hensyn ved bruk av 
stikkprøver i offentlig sektor 

• ISSAI 1530: Practice note 530 
 
– P10. An explicit projection is needed to project misstatements for a 

substantive test. Paragraph A20 in the ISA states that for tests of controls, no 
explicit projection of deviations is necessary since the sample deviation rate 
is also the projected deviation rate for the population as a whole. When 
performing audit sampling for testing controls public sector auditors may be 
required to project the deviation rate in the population, including a 
confidence interval, and report the sample results as noted in paragraph P7 
above. (…) 
 

– Behov for å rapportere nedre grense? Eks. Responstid: rapporterer hvilken %-
sats som minimum avviker fra det akseptable (godtar 1%, KG [3%, 8%]) 



© McGraw-Hill Education 2014 
 

Litteratur 

 
• Arkin. Sampling methods for the auditor. An advanced 

treatment. 
• Eilifsen et al. Auditing and assurance services, kapittel 8.  
• Hall, T. W. et al. 2013. Haphazard Sampling: Selection 

Biases and the Estimation Consequences of These Biases. 
Current Issues in Auditing 7 (2): 16-22 

• Jacoby, J. E. and N. B. Hitzig. 2011. Auditing Internal 
Controls in Small Populations. The CPA Journal. 
December: 34-36 

• Lillestøl. Statistiske metoder i revisjon. 

 


	Stikkprøver i revisjon - fokus på test av kontroller��Ellen M. Kulset�ellen.kulset@nhh.no�Førsteamanuensis NHH/HSN�Siviløkonom NHH, statsautorisert revisor, �PhD Business Economics NHH
	Oversikt
	Stikkprøve (utvalg)
	Eksempler på stikkprøve
	Bruk av statistikk
	Behov for stikkprøver
	Individuell refleksjon 1
	Stikkprøve eller ikke?
	Stikkprøve eller ikke (forts.)?
	Teste alle enheter med en bestemt egenskap
	Teste en eller få enheter
	Skjønnsmessig eller statistisk angrepsvinkel
	Skjønnsmessig eller statistisk angrepsvinkel
	Ulike typer statistiske metoder
	Attributt-stikkprøve
	Monetary-Unit Sampling
	Klassisk variable stikkprøve
	Fra forskningens verden
	Attributt-stikkprøve: �eksempel
	Nøkkelbegreper
	Utvalgsrisiko
	Konfidensnivå
	Tolererbar og forventet feil
	1. Faktorer som påvirker utvalgsstørrelsen (stat. met.)
	Utvalgsstr.: Ikke-stat. stikkprøve
	Tabell 8-5
	Evaluering av tommelfingerregler
	Tabell 8-6
	Tabell 8-9
	“Løsningsforslag”
	Kontrolltest ved lav kontrollfrekvens
	2. Valg av utvalgsenheter
	Attributt-stikkprøve: �eksempel (forts.)
	3. Vurdering
	Vurdering (forts.)
	Tabell 8-8
	Konklusjon
	Risiko for feil konklusjon - utvalgsrisiko
	Individuell refleksjon 2
	Særlige hensyn ved bruk av stikkprøver i offentlig sektor
	Særlige hensyn ved bruk av stikkprøver i offentlig sektor
	Særlige hensyn ved bruk av stikkprøver i offentlig sektor
	Særlige hensyn ved bruk av stikkprøver i offentlig sektor
	Særlige hensyn ved bruk av stikkprøver i offentlig sektor
	Litteratur

