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Förord

Lotta Vahlne Westerhäll blev professor i offentlig rätt i Uppsala
1986, i socialrätt i Lund 1989 och i offentlig rätt särskilt socialrätt i Göteborg 1996. Detta gör henne speciell. Hon har varit
verksam som professor vid tre olika fakulteter i Sverige och
därigenom också lämnat ett stort avtryck som forskningsledare,
inte minst genom handledning av ett med rättsvetenskapliga
mått mycket stort antal doktorander.
Lotta inledde sin akademiska forskargärning hos professorn i
allmän rättslära, Tore Strömberg, och försvarade 1974 en licentiatavhandling med straffrättsligt tema vid juridiska fakulteten i
Lund. Därefter undervisade Lotta flera år vid fakulteten i Lund
innan hon under handledning av Anna Christensen 1983 disputerade på ämnet Sjukdom och arbetsoförmåga. Fakultetsopponent
var dåvarande professorn i socialrätt, Rune Lavin. Lotta kom att
efterträda Rune på denna professur när hon 1989 återvände till
Lund från en professur i offentlig rätt i Uppsala. De här nämnda
personerna indikerar också den bredd och kunskap som återfanns i den forskningsmiljö i vilken Lotta utvecklades och som
lade grunden till att Lotta med fast och lärd hand, kombinerat
med en stor portion glädje och humor, framgångsrikt handlett
så många doktorander. Lottas kompetens och trevliga person
har också gjort henne till en uppskattad ledamot i forskningsråd
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och forskningsstiftelser, innehavare av ledningsuppdrag på de
universitet på vilka hon varit verksam men också inom svenska
kyrkan och vetenskapssamhället i stort.
Det gemensamma för oss som utgör redaktionskommitté för
denna festskrift, är att vi har varit eller är Lottas doktorander.
Även om två av oss disputerat och meriterat oss vidare ingår vi
fortfarande i ett forskarnätverk under hennes ledning, som nu
finns etablerat både inom och utom Sveriges gränser. Andra
bidragstagare i festskriften är nordiska rättsvetare som på olika
sätt haft forskningsanknutna relationer till Lotta under åren,
både inom och utanför socialrätten. Det råder inget tvivel om
att hon är en central figur i etablerandet och utvecklandet av den
socialrättsliga forskningen i Norden.
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