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Útdráttur 
 

Mikilvægt er fyrir sálfræðinga að hafa góð sálfræðileg próf með góða próffræðilega eiginleika 
við greiningar og meðferð. Leslie C. Morey hannaði og gaf út nýtt persónuleikapróf 
Personality Assessment Inventory (PAI) árið 1991. Prófið hefur sýnt að það hafi góða 
próffræðilega eiginleika í erlendum rannsóknum, m.a. góðan innri áreiðanleika og viðunandi 
aðgreini- og samleitniréttmæti. PAI prófið var þýtt yfir á íslensku samkvæmt viðurkenndum 
aðferðum þegar spurningalistar eru þýddir úr erlendum tungumálum. Tilgangur þessarar 
rannsóknar var því að skoða próffræðilega eiginleika þessarar þýðingar. Skoðaður var innri 
áreiðanleiki prófsins auk þess sem aðgreini- og samleitniréttmæti prófsins var athugað. 
Hentugleikaúrtak var notað við val á þátttakendum. Þátttakendur voru 55 nemendur í 
Félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Akureyri auk 49 verkjasjúklinga af verkjasviði 
Reykjalundar sem mynduðu klínískt úrtak. Verkjasjúklingar á Reykjalundi höfðu svarað PAI 
prófinu auk mælikvarða Becks á þunglyndi (BDI-II) og mælikvarða Becks á kvíða (BAI) sem 
hluti af meðferð sinni. Þessir sömu spurningalistar voru lagðir fyrir háskólastúdentana. Vegna 
viðmiðunar Morey á réttmætiskvörðum PAI prófsins varð að ógilda svör nokkurra 
þátttakenda. Háskólastúdentar með gild svör á PAI prófinu voru því 51, af þeim voru 10 
karlar og 41 kona. Í endanlegu klínísku úrtaki voru 43, af þeim voru 25 karlar og 18 konur. 
Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að íslensk útgáfa PAI hefur viðunandi innri 
áreiðanleika. Einnig sýndi prófið gott aðgreiniréttmæti, en prófið greinir vel á milli íslenskra 
háskólastúdenta og verkjasjúklinga. Að lokum kom í ljós gott samleitniréttmæti þegar BDI-II 
og BAI kvarðarnir voru bornir saman við þunglyndiskvarða og kvíðakvarða PAI prófsins. 
Eins og sjá má lofar þessi fyrsta athugun á íslenskri þýðingu PAI prófsins góðu. Frekari 
rannsókna er þörf til að skoða nánar próffræðilega eiginleika íslenskrar þýðingar PAI 
persónuleikaprófsins. 

Abstract 
 

Psychological tests with good psychometric properties are important for practicing 
psychologists. In 1991, Leslie C. Morey developed and published the Personality Assessment 
Inventory (PAI). Research has shown good psychometric properties, including high internal 
reliability and acceptable convergent and discriminant validity. The PAI has been translated 
into Icelandic according to standard procedures when translating questionnaires from a 
different language. Therefore, the aim of this study was to examine the psychometric 
properties of the Icelandic version of the PAI. Internal reliability was examined along with 
convergent and discriminant validity. Participants were selected using a convenience sample 
and consisted of 55 students, enrolled in the Faculty of Law and Social Sciences at the 
University of Akureyri, and 49 pain patients from Reykjalundur´s chronic pain unit, forming a 
clinical sample. The chronic pain patients had been administered the PAI as a part of their 
treatment along with the Becks Depression Inventory (BDI-II) and the Becks Anxiety 
Inventory (BAI). These same measures were administered to the university students. A few 
participants had to be excluded according to Morey´s validity scale criteria of the PAI. This 
resulted in 51 university students with valid answers on the PAI, 10 men and 41 women, and 
43 pain patients, 25 men and 18 women. The results of this study indicates that the Icelandic 
version of the PAI has acceptable internal reliability. Also, it has good discriminant validity, 
differentiating between university students and pain patients. Finally, the results showed good 
convergent validity when the BDI-II and BAI was compared to the depression scale and the 
anxiety scale of the PAI. Overall, this first study of the Icelandic version of the PAI shows 
promising results. Future research is necessary to examine further the psychometric properties 
of the Icelandic version of the PAI. 


