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MASTERUTBILDNING PÅ FÖRSAMLINGSFAKULTETEN 
 

I höst startar en teologisk masterutbildning på Församlingsfakulteten i 

Göteborg. Utbildningen, Master of Sacred Theology, ges i samarbete mellan 

Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne, Indiana (USA) och FFG. 

Den prestigefyllda ackrediteringsorganisationen Association of Theological 

Schools in the United States and Canada, ATS (http://www.ats.edu), som 

ackrediterar ca 270 teologiska seminarier och universitet, har nyligen beviljat 

ansökan om att utfärda STM-examen. 

 
- Det är mycket positivt att vår planerade masterutbildning nu blivit ackrediterad, säger 

Torbjörn Johansson, som i dagarna tillträtt som rektor på Församlingsfakulteten. 

- Det är insatser från många personer som ligger bakom detta arbete, säger Rune Imberg, 

forskningschef på FFG och koordinator för masterutbildningen. Initiativet väcktes för ca sex 

år sedan från både amerikanskt och svenskt håll. Prof. Naomichi Masaki, ansvarig för STM-

utbildningen i Ft. Wayne, har varit en drivande kraft. Från svensk sida har bl a Bengt 

Birgersson, utbildningssekreterare i vår utbildningsstiftelse, gjort en viktig insats. Tack vare 

stöd från rektor, lärarkår och styrelse på våra båda institutioner har projektet nått framgång.  

 

Utbildningen ges i samarbete mellan Concordia Theological Seminary i Ft. Wayne, Indiana 

(USA) och Församlingsfakulteten. Ansvarig för utbildningen är prof. Naomichi Masaki på 

CTS med Imberg som svensk koordinator. 

Den formella examensbenämningen är Master of Sacred Theology, men förkortas allmänt 

STM efter den latinska titeln Sacrae Theologiae Magister. En STM-examen i Ft. Wayne 

kräver normalt ca 1 ½ års heltidsstudier och kan ha lite olika profil. De flesta som brukar läsa 

utbildningen är präster eller blivande präster, och fokus ligger på centrala teologiska 

discipliner, främst exegetik (bibelvetenskap) och systematisk teologi (dogmatik / kristen 

troslära) samt kyrkohistoria och praktisk teologi. 

- Av flera skäl kommer vi i Göteborg att fokusera dogmatik och exegetik i vårt kursupplägg, 

säger Imberg. Vi räknar med att rekrytera studenter från ett halvdussin länder i vårt 

närområde, främst Norden och Balticum. Med vårt upplägg kommer normalstudenten att läsa 

3-4 år på deltid för att ta examen, och alla delkurser kommer att ges i Göteborg. 

- På ett för Norden unikt sätt kommer vår masterutbildning att lyfta fram evangelisk-luthersk 

teologi, vilket gör den extra värdefull för församlingspräster och blivande kyrkoledare. För 

många präster i Svenska kyrkan borde den vara en idealisk fortbildningskurs. 

- Erfarenheten visar att många präster som avlagt STM-examen med den profil vi erbjuder 

ofta har fått ledande positioner inom sina kyrkor eller på teologiska seminarier och högskolor. 

 

En inledande kurs, av ”pilotkaraktär”, gavs redan i januari 2014 i Göteborg av prof. Masaki. 

Den handlade om nattvardens teologi och samlade ett tiotal kursdeltagare. Några veckor 

senare höll Rune Imberg en kurs på engelska i Ft. Wayne som ingick i deras ordinarie STM-

utbud med 15 deltagare. Den handlade om den svenske biskopen Bo Giertz, om hans liv och 

teologi och, inte minst, om hans klassiska bok Stengrunden / The Hammer of God. 

- Totalt kommer ca 9 lärare att ge de olika delkurserna, säger Imberg. De flesta kommer från 

Ft. Wayne, där de tjänstgör som professorer i olika discipliner. Från svensk sida kommer tre 

av våra doktorer – Timo Laato, Daniel Johansson och jag själv – att undervisa de första åren.  

Daniel Johansson, en av de svenska lärarna i masterutbildningen, har efter studier på 

Församlingsfakulteten själv tagit en STM-examen i Ft. Wayne. Han har därefter doktorerat i 

Edinburgh och har numera återkommit till FFG som lärare i bl a grekiska. 
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- Jag är glad att vi har kunnat etablera detta samarbete, säger Daniel Johansson. Jag är 

övertygad om att det kommer att berika båda institutionerna. 

 

Ännu en fördel med att avlägga vår STM-examen är att den är forskarförberedande, påpekar 

Imberg.  

- Genom att den är ackrediterad av ATS innebär det att den automatiskt är erkänd av 

institutioner som Harvard, Yale, Princeton och Lutheran School of Theology i Chicago, om 

man nu skulle ha ambitionen att fortsätta sina studier där… 

 

 

Rune Imberg 

    Forskningschef, STM-koordinator 

 

 

Fakta om FFG 

 

Församlingsfakulteten i Göteborg grundades 1993 för att kunna ge en teologisk utbildning 

med luthersk profil, fristående från de religionsvetenskapliga utbildningarna på de statliga 

universiteten. År 2000 initierade FFG en egen utbildning, Teologisk utbildning för kyrka och 

samhälle. Hittills har dussintals studenter följt denna utbildning under längre eller kortare tid. 

 

Den treåriga TU-utbildningen blev 2009 ackrediterad av EEAA, European Evangelical 

Accrediting Association, som en europeisk teol. kand.-examen (”comparable to Bachelor of 

Theology”). Via EEAA, dess åtta systerorganisationer och dess moderorganisation ICETE, 

International Council for Evangelical Theological Education, erkänns vår TU-utbildning 

globalt sett av ca 870 teologiska institutioner i 113 länder. Hittills har vi inte lyckats få någon 

statlig ackreditering i Sverige. Vi hoppas dock att ett sådant erkännande skall komma på sikt. 

 

Fakta om STM-utbildningen 

 

STM-utbildningen i Göteborg kommer att ges som en deltidsutbildning, som normalt sett tar 

3-4 år. I princip kommer hela utbildningen av vara förlagd till Göteborg, men den som så 

önskar kan studera vissa delkurser på seminariet i Ft. Wayne. 

 

För information om ansökan, upplägg på kursen, när delkurserna infaller, kursavgifter, etc., 

hänvisas till vår hemsida, http://www.ffg.se, där information fortlöpande kommer att läggas 

ut. – Det bör noteras, att det kommer att finnas relativt goda stipendieringsmöjligheter för den 

som inte har möjlighet att själv bekosta kursavgifterna. 

 

För mer info om STM-utbildningen, kontakta 

 Rune Imberg, 031/7783544 / 073 0986274 / rune.imberg@ffg.se, 

o forskningschef, STM-koordinator 

 Jakob Appell, 031/7783547 / jakob.appell@ffg.se  

o informationsansvarig, tidigare STM-student i Ft. Wayne 
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