
”Det krävs ett helt nytt sätt 
att tänka för att lösa de 
problem vi skapat med det
gamla sättet att tänka.”

Albert Einstein
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KOCKUMIT

En Kockumit är stolt över sitt arbete och visar stor lojalitet 
och respekt mot företaget och sina arbetskamrater.
Delaktighet, trygghet, kompetens och god kännedom om 
företagets uppsatta mål kännetecknar en Kockumit.

•  En Kockumit utmanar och förbättrar vårt dagliga 
     arbete.
•  Vågar ifrågasätta.
•    Fungerar som problemlösare.
•    Är engagerad och ansvarsfull.

Forord

Fremtiden er stadig i vores hænder selvom efterspørgslen er lav og 
konkurrencen hård. KMAB har vist at vi kan og vil leve i en verden 
hvor kunderne stiller større og større krav til vores kvalitet og pris.
Vald. Birn A/S har som ejer stor fortroende til den enkelte med-
arbejder på KMAB og sammen skal vi sikre en fremtid for virksom-
heden gennem et positivt økonomisk resultat.
Arbejdet med ”Produktionslyftet” skal forsætte med fuld kraft, så de 
løbende forbedringer øger vores indtjening.
KMAB er stadig meget afhængig af fordonsindustrien, men vi skal 
have erstattet denne afhængighed af andre kunder.
Vejen frem vil være stenet og fyldt med forhindringer, men med vår 
vägvisare skal vi nok komme sikkert frem.

Förord 

Framtiden ligger  fortfarande i våra händer, även om efterfrågan är låg 
och konkurrensen hård. KMAB har visat att vi kan och kommer att 
leva i en värld där kunder i allt större utsträckning ställer hårdare krav 
på vår kvalitet och vårat pris. 
Vald. Birn A / S, har som ägare stort förtroende för de enskilda 
arbetstagarna vid KMAB och tillsammans skall vi säkra framtiden för 
företaget genom ett positivt ekonomiskt resultat. 
Arbetet med ”Produktionslyftet” ska fortsätta i full kraft då en ständig 
förbättring ökar vårt resultat. 
KMAB är fortfarande mycket beroende av fordonsindustrin  men vi 
kommer ersätta detta beroende med andra kunder.Vägen framåt kom-
mer att vara stenig och fylld med hinder, men med vår vägvisare skall 
vi nå fram.

Jens-Axel Birn
Styrelsens ordf.
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LEAN – ”The Toyota Way”, enl J K Liker.

På följande sida ser ni de 14 principer som beskriver 
tankesättet bakom LEAN:s 4P, Filosofin (Philosophy), 
Processerna, Partners och Problemlösning.
 

Principerna nr. 12-14

Principerna nr. 9-11

Princip nr. 1

Principerna nr. 2-8

En bra fråga att ställa sig är:
-Behövs detta?
-Om NEJ, ta bort.
-Om JA, kan det göras bättre?

Fokus ska hela tiden vara på produkten och det värdet 
som den skapar. Ny teknik, tillgångar etc. kommer i andra 
hand.
Vid den första ansatsen i ett förbättringsprojekt är förut-
sättningen att så långt det är möjligt använda nuvarande 
tillverkningsprocesser och utrustningar.

En förbättring får inte leda till ett nytt slöseri, t.ex. en 
felaktig investering.
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Små förbättringar är lika viktiga som de stora. Med små 
steg orkar man gå långt.
”Även en tusenmilafärd börjar med ett steg”
Planera länge, genomför fort. Mycket tid i början av ett 
förbättringsprojekt.
Lös problemen där de skapats. Ledaren måste vara nära 
processen. Gemba!

Ökad effektivitet ska leda till rationellare sätt att köra pro-
cesserna som i sin tur leder till mer tid till förbättringar.
Vi måste hela tiden bygga på fakta och ha en inställning 
om att allt kan förbättras.

Inte så...
...utan så

 1 Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på 
 bekostnad av kortsiktiga finansiella mål.
 2 Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problemen till ytan.
 3 Använd dragande produktion för att undvika överproduktion.
 4 Jämna ut arbetsbelastningen.
 5 Skapa en kultur där processerna stoppas för att lösa problem, 
 så att kvaliteten blir rätt från början.
 6 Standardiserat arbete är grunden för ständiga förbättringar   
 och medarbetarnas medverkan.
 7 Använd visuell styrning, så att inga problem döljs.
 8 Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som passar medarbetarna 
 och processerna. 
 9 Utveckla ledare som känner verksamheten på djupet, lever efter 
 företagets filosofi och lär andra göra det.
10 Utveckla enastående människor och arbetslag som följer företagets  
 filosofi.
11 Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem   
 och hjälpa dem bli bättre.
12 Gå och se med egna ögon för att förstå situationen i grunden.
13 Fatta beslut långsamt och i samförstånd, överväg alla alternativ och  
 genomför snabbt.
14 Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera   
 och ständigt förbättra. 
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STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

Man utgår alltid från normalläget/standarden. Det läget 
skall ifrågasättas, utmanas och förbättras.
Säkra upp förbättringen genom att sätta ett nytt mål för 
processen.
Ständiga förbättringar ska vara en naturlig del av arbetet 
och metoden som vi ska använda är PDCA.
Vi måste lära oss att 
älska avvikelser ”godis”.

Genom pulsmöten och 
tvärfunktionella förbättrings-
grupper skall avvikelserna 
”godiset” fångas upp. 
En avvikelse är =slöseri 
men samtidigt bästa källan
till förbättringar. 
Systematiskt förbättringsarbete går ut på att jobba 
smartare, inte hårdare.
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LEDARSKAP

Ledarskap bygger på lagarbete och tvärfunktionella kom-
munikationsflöden med ett tydligt stödjande ledarskap. 
Lyssnande och kommunikation är en viktig beståndsdel i 
Ledarskap. Innan beslut tas skall ledaren skaffa sig förstå-
else, dvs ”gå, se och lyssna” vilket är ett självklart arbets-
sätt!

Organisationen är uppbyggd för att stödja lagarbetet vilket 
underlättar problemlösningar, ”tillsammans är vi starka”. 
Ansvaret är delegerat ner i organisationen så att beslut 
snabbt kan fattas i närheten av problemet.

Produktionen har sina Gruppsamordnare (tränare), med 
huvuduppgiften att leda och organisera arbetet för att nå 
de överenskomna målen. Varje avdelning är uppbyggd 
runt ”team” med en skiftledare. En viktig beståndsdel är att 
teamen äger sina processer (flöden) och att de styr mot 
sina kommunicerade mål.

Syftet med KMAB:s Vägvisare är att beskriva våra värderingar, 
principer och metoder för en fortsatt positiv utveckling.

Denna skrift är en vägvisare och ett stöd för oss anställda och 
våra partners.
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KUNDEN - Står i Centrum

Er Order = Vårt Ansvar

Det är kunden som ger oss våra intäkter och de har därför 
ett avgörande inflytande över vår utveckling. Våra produkter 
och vår service ska därför motsvara kundens förväntningar.
Vi skall tillsammans med våra leverantörer och kunder 
utvecklas för att möta framtiden.

ÄGARE
Ägaren har en långsiktig ambition med Kockums Maskin 
AB. Genom att ha en stark position på marknaden samt 
tillföra modern gjuterikunskap uppnås positiva mervärden 
som främjar en fortsatt positiv utveckling av företaget.
Vinsten som skapas i verksamheten återinvesteras till 
största del i företaget för att trygga en långsiktig överlev-
nad och utveckling.

SAMHÄLLE
Vår verksamhet bygger på förtroende i alla led. Lagar och 
regler ska följas. Med vår verksamhet vill vi bidra till en 
fortsatt stabil utveckling i näringsliv och samhälle. Vi vill 
påverka den lokala skolan och andra för oss viktiga sam-
hällsfunktioner genom de olika nätverk vi är engagerade i.
Självklart strävar vi efter att vara varsamma om miljön och 
minimera vår miljöpåverkan. 

ELIMINERA SLÖSERI

Synliggör slöseriet genom att skapa ordning och reda 
med 5S, samt kunskap om processerna. Se till att skapa 
ett engagemang och disciplin. Förstärk sedan det som 
skapar värdet.
Använd definierade metoder, t.ex. ställtidsreduktion 
(SMED) och värdeflödesanalys för att känna företagets 
processer.
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RÄTT FRÅN MIG

Rätt från mig handlar om att det ska vara enkelt att göra 
rätt. 
Alla ska ha kunskap om KMAB:s Vägvisare och vara 
utbildade för jobbet man utför.
Det ska finnas tydliga instruktioner, bra metoder och rätt 
verktyg.
Vem som helst kan och ska stanna produktionen om en 
avvikelse uppmärksammas.
Tillsammans utreder vi varför det blivit en avvikelse och 
åtgärdar den på ett sätt som gör att den inte återkommer. 
Det som vi tillverkar går direkt ut i produktion hos kund och 
vi ansvarar för att våra produkter levereras enligt kundens 
krav.

Nästa steg – Din kund!

PRIORITERINGAR

1. Säkerhet
2. Kvalitet
3. Leverans
4. Ekonomi

Prioriteringarna är grunden när vi fattar beslut på 
företaget. 

1. Säkerhet innebär att vi följer lagar och regler samt  
 prioriterar den personliga säkerheten. 
2. Kvalitet för oss är att kunden ska erhålla produkter  
 som uppfyller specifikationerna. Vid misstanke om  
 kvalitetsbrister ska processen stoppas och rättas till.
3. Leveranser i rätt tid. Om problem uppstår får ingen  
 möda sparas för att eliminera problemet för kunden.
4. Säkerhet, kvalitet och leverans är grunden för en 
 positiv utveckling och därmed en förutsättning för 
 lönsamhet och god ekonomi. 
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NORMALLÄGE – Standardiserat arbetssätt

Det idag bäst kända etablerade och dokumenterade 
arbetssättet

När vi arbetar på ett standardiserat sätt, efter våra princi-
per, så har vi ett normalläge. För att alla i organisationen 
skall se vad som är normalt och onormalt så skall vi arbeta 
visuellt med direkt återföring av information.
När vi har uppnått ett normalläge skall vi fortsätta att utma-
na våra processer efter principen ”Ständiga förbättringar”.
Ordning och reda är en förutsättning för att vi skall kunna 
arbeta effektivt och uppfylla principen ”Normalläge – Stan-
dardiserat arbetssätt”. En bra grund för detta arbete är 5S.

FÖRBRUKNINGSSTYRD PRODUKTION

Förbrukningsstyrd produktion är en av huvudprinciperna. 
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Visuellt

Lättillgänglig, enkel och tydlig information behövs för att vi 
skall se hur vi ligger till mot normalläget.
Det är också viktigt att flödena är enkla, raka och över-
blickbara för att vi skall ha möjlighet att agera omgående 
på avvikelser.
Det finns en mängd olika sätt att visualisera på och alla 
når olika effekt. Enkla, tydliga anslagstavlor är ett bra 
exempel på visualisering.

Realtid

Realtid innebär att vi reagerar och agerar här och nu. Det 
är viktigt att berörda personer får sin information omgåen-
de då det är en ”färskvara”. Speciellt viktigt blir det då av-
vikelser skall behandlas. Sådana händelser måste fångas 
upp direkt för att inte försvåra analysarbetet.
När vi hittar ett fel så ska vi rätta till det omgående sam-
tidigt som vi återför informationen till tidigare led där felet 
uppstått.

Slutledning:
Det som kännetecknar vårt normalläge är: 
Standardisering och att visualisera i realtid.

1. Sortera (Seiri) – Avlägsna onödiga saker och onödigt  
 material från arbetsplatsen.
2. Systematisera (Seiton) – Märk saker och material  
 som behövs och placera detta på uppmärkta platser.
3. Städa (Seiso) – Rengör arbetsplatsen och utrustningen.
4. Standardisera (Shitsuke) – Skapa regler och rutiner  
 för att upprätthålla 5S-ordning och reda.
5. Se till (Seiketsu) – Analysera grundorsakerna till   
 oordning och smuts och upprätthåll ordningen genom  
 att regelbundet genomföra 5S-aktiviteter.

STÄDA

SORTERA

SE TILL

STANDARDISERA

SYSTEMATISERA
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Standardisering

Standardisering innebär att det inte bara är viktigt vad vi 
gör utan även hur vi utför våra arbetsuppgifter. Vi skall 
beskriva och utföra våra arbetsuppgifter på ett sådant sätt 
att vi alltid gör likadant. Detta innebär i sin tur att återkomman-
de problem upptäcks och avhjälps betydligt lättare.

Några grundläggande syften med standarder:

• Skapa förutsättningar för hög säkerhet och kvalitet.
• Säkra att vi utför arbetet inom därför avsedd tid.
• En bra grund till förbättringsarbete.
• Visualisera slöseri.
• Lättare kunna lära upp nyanställda.

När vi upptäcker en avvikelse skall vi studera den standard 
där problemet uppstod för att vid behov göra den tydligare.

Arbetet med standarder är en ständig förbättringsprocess.

När avvikelser uppstår bör följande frågor ställas:
1. Fanns det en standard?
2. Följdes standarden?

Om båda dessa frågor besvaras med ”Ja” är det en signal 
om att ett moment kan saknas i standarden eller att det 
kanske inte är tillräckligt lätt att göra rätt. Det kan också 
vara så att utformningen av standarden inte är tydlig nog.

Finns standard?

Skapa standard!Följt standard?

Ja/Nej

Ja/Nej

Utbilda på standardFörbättra standrad!

Ja Nej

Ja Nej
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NORMALLÄGE – Standardiserat arbetssätt

Det idag bäst kända etablerade och dokumenterade 
arbetssättet

När vi arbetar på ett standardiserat sätt, efter våra princi-
per, så har vi ett normalläge. För att alla i organisationen 
skall se vad som är normalt och onormalt så skall vi arbeta 
visuellt med direkt återföring av information.
När vi har uppnått ett normalläge skall vi fortsätta att utma-
na våra processer efter principen ”Ständiga förbättringar”.
Ordning och reda är en förutsättning för att vi skall kunna 
arbeta effektivt och uppfylla principen ”Normalläge – Stan-
dardiserat arbetssätt”. En bra grund för detta arbete är 5S.

FÖRBRUKNINGSSTYRD PRODUKTION

Förbrukningsstyrd produktion är en av huvudprinciperna. 
Två viktiga förutsättningar för att detta skall fungera är ett 
väl definierat normalläge och fungerande flöden.
Förbrukningsstyrning är ett stöd i vår planering och hjälper 
oss att undvika slöseri i form av överproduktion.
Denna typ av produktion förutsätter att vi arbetar med rätt 
partistorlekar och korta genomloppstider.
Fokus på ställtider och ställtidsförkortning blir en nödvän-
dighet.
Förbrukningsstyrd produktion kräver också av oss att det 
finns ett ständigt informationsflöde mellan våra processer.
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RÄTT FRÅN MIG

Rätt från mig handlar om att det ska vara enkelt att göra 
rätt. 
Alla ska ha kunskap om KMAB:s Vägvisare och vara 
utbildade för jobbet man utför.
Det ska finnas tydliga instruktioner, bra metoder och rätt 
verktyg.
Vem som helst kan och ska stanna produktionen om en 
avvikelse uppmärksammas.
Tillsammans utreder vi varför det blivit en avvikelse och 
åtgärdar den på ett sätt som gör att den inte återkommer. 
Det som vi tillverkar går direkt ut i produktion hos kund och 
vi ansvarar för att våra produkter levereras enligt kundens 
krav.

Nästa steg – Din kund!

PRIORITERINGAR

1. Säkerhet
2. Kvalitet
3. Leverans
4. Ekonomi

Prioriteringarna är grunden när vi fattar beslut på 
företaget. 

1. Säkerhet innebär att vi följer lagar och regler samt  
 prioriterar den personliga säkerheten. 
2. Kvalitet för oss är att kunden ska erhålla produkter  
 som uppfyller specifikationerna. Vid misstanke om  
 kvalitetsbrister ska processen stoppas och rättas till.
3. Leveranser i rätt tid. Om problem uppstår får ingen  
 möda sparas för att eliminera problemet för kunden.
4. Säkerhet, kvalitet och leverans är grunden för en 
 positiv utveckling och därmed en förutsättning för 
 lönsamhet och god ekonomi. 
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KUNDEN - Står i Centrum

Er Order = Vårt Ansvar

Det är kunden som ger oss våra intäkter och de har därför 
ett avgörande inflytande över vår utveckling. Våra produkter 
och vår service ska därför motsvara kundens förväntningar.
Vi skall tillsammans med våra leverantörer och kunder 
utvecklas för att möta framtiden.

ÄGARE
Ägaren har en långsiktig ambition med Kockums Maskin 
AB. Genom att ha en stark position på marknaden samt 
tillföra modern gjuterikunskap uppnås positiva mervärden 
som främjar en fortsatt positiv utveckling av företaget.
Vinsten som skapas i verksamheten återinvesteras till 
största del i företaget för att trygga en långsiktig överlev-
nad och utveckling.

SAMHÄLLE
Vår verksamhet bygger på förtroende i alla led. Lagar och 
regler ska följas. Med vår verksamhet vill vi bidra till en 
fortsatt stabil utveckling i näringsliv och samhälle. Vi vill 
påverka den lokala skolan och andra för oss viktiga sam-
hällsfunktioner genom de olika nätverk vi är engagerade i.
Självklart strävar vi efter att vara varsamma om miljön och 
minimera vår miljöpåverkan. 

ELIMINERA SLÖSERI

Synliggör slöseriet genom att skapa ordning och reda 
med 5S, samt kunskap om processerna. Se till att skapa 
ett engagemang och disciplin. Förstärk sedan det som 
skapar värdet.
Använd definierade metoder, t.ex. ställtidsreduktion 
(SMED) och värdeflödesanalys för att känna företagets 
processer.

8 17
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LEDARSKAP

Ledarskap bygger på lagarbete och tvärfunktionella kom-
munikationsflöden med ett tydligt stödjande ledarskap. 
Lyssnande och kommunikation är en viktig beståndsdel i 
Ledarskap. Innan beslut tas skall ledaren skaffa sig förstå-
else, dvs ”gå, se och lyssna” vilket är ett självklart arbets-
sätt!

Organisationen är uppbyggd för att stödja lagarbetet vilket 
underlättar problemlösningar, ”tillsammans är vi starka”. 
Ansvaret är delegerat ner i organisationen så att beslut 
snabbt kan fattas i närheten av problemet.

Produktionen har sina Gruppsamordnare (tränare), med 
huvuduppgiften att leda och organisera arbetet för att nå 
de överenskomna målen. Varje avdelning är uppbyggd 
runt ”team” med en skiftledare. En viktig beståndsdel är att 
teamen äger sina processer (flöden) och att de styr mot 
sina kommunicerade mål.

Syftet med KMAB:s Vägvisare är att beskriva våra värderingar, 
principer och metoder för en fortsatt positiv utveckling.

Denna skrift är en vägvisare och ett stöd för oss anställda och 
våra partners.
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STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

Man utgår alltid från normalläget/standarden. Det läget 
skall ifrågasättas, utmanas och förbättras.
Säkra upp förbättringen genom att sätta ett nytt mål för 
processen.
Ständiga förbättringar ska vara en naturlig del av arbetet 
och metoden som vi ska använda är PDCA.
Vi måste lära oss att 
älska avvikelser ”godis”.

Genom pulsmöten och 
tvärfunktionella förbättrings-
grupper skall avvikelserna 
”godiset” fångas upp. 
En avvikelse är =slöseri 
men samtidigt bästa källan
till förbättringar. 
Systematiskt förbättringsarbete går ut på att jobba 
smartare, inte hårdare.
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Små förbättringar är lika viktiga som de stora. Med små 
steg orkar man gå långt.
”Även en tusenmilafärd börjar med ett steg”
Planera länge, genomför fort. Mycket tid i början av ett 
förbättringsprojekt.
Lös problemen där de skapats. Ledaren måste vara nära 
processen. Gemba!

Ökad effektivitet ska leda till rationellare sätt att köra pro-
cesserna som i sin tur leder till mer tid till förbättringar.
Vi måste hela tiden bygga på fakta och ha en inställning 
om att allt kan förbättras.

Inte så...
...utan så

 1 Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på 
 bekostnad av kortsiktiga finansiella mål.
 2 Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problemen till ytan.
 3 Använd dragande produktion för att undvika överproduktion.
 4 Jämna ut arbetsbelastningen.
 5 Skapa en kultur där processerna stoppas för att lösa problem, 
 så att kvaliteten blir rätt från början.
 6 Standardiserat arbete är grunden för ständiga förbättringar   
 och medarbetarnas medverkan.
 7 Använd visuell styrning, så att inga problem döljs.
 8 Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som passar medarbetarna 
 och processerna. 
 9 Utveckla ledare som känner verksamheten på djupet, lever efter 
 företagets filosofi och lär andra göra det.
10 Utveckla enastående människor och arbetslag som följer företagets  
 filosofi.
11 Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem   
 och hjälpa dem bli bättre.
12 Gå och se med egna ögon för att förstå situationen i grunden.
13 Fatta beslut långsamt och i samförstånd, överväg alla alternativ och  
 genomför snabbt.
14 Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera   
 och ständigt förbättra. 
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LEAN – ”The Toyota Way”, enl J K Liker.

På följande sida ser ni de 14 principer som beskriver 
tankesättet bakom LEAN:s 4P, Filosofin (Philosophy), 
Processerna, Partners och Problemlösning.
 

Principerna nr. 12-14

Principerna nr. 9-11

Princip nr. 1

Principerna nr. 2-8

En bra fråga att ställa sig är:
-Behövs detta?
-Om NEJ, ta bort.
-Om JA, kan det göras bättre?

Fokus ska hela tiden vara på produkten och det värdet 
som den skapar. Ny teknik, tillgångar etc. kommer i andra 
hand.
Vid den första ansatsen i ett förbättringsprojekt är förut-
sättningen att så långt det är möjligt använda nuvarande 
tillverkningsprocesser och utrustningar.

En förbättring får inte leda till ett nytt slöseri, t.ex. en 
felaktig investering.
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KOCKUMIT

En Kockumit är stolt över sitt arbete och visar stor lojalitet 
och respekt mot företaget och sina arbetskamrater.
Delaktighet, trygghet, kompetens och god kännedom om 
företagets uppsatta mål kännetecknar en Kockumit.

•  En Kockumit utmanar och förbättrar vårt dagliga 
     arbete.
•  Vågar ifrågasätta.
•    Fungerar som problemlösare.
•    Är engagerad och ansvarsfull.

Forord

Fremtiden er stadig i vores hænder selvom efterspørgslen er lav og 
konkurrencen hård. KMAB har vist at vi kan og vil leve i en verden 
hvor kunderne stiller større og større krav til vores kvalitet og pris.
Vald. Birn A/S har som ejer stor fortroende til den enkelte med-
arbejder på KMAB og sammen skal vi sikre en fremtid for virksom-
heden gennem et positivt økonomisk resultat.
Arbejdet med ”Produktionslyftet” skal forsætte med fuld kraft, så de 
løbende forbedringer øger vores indtjening.
KMAB er stadig meget afhængig af fordonsindustrien, men vi skal 
have erstattet denne afhængighed af andre kunder.
Vejen frem vil være stenet og fyldt med forhindringer, men med vår 
vägvisare skal vi nok komme sikkert frem.

Förord 

Framtiden ligger  fortfarande i våra händer, även om efterfrågan är låg 
och konkurrensen hård. KMAB har visat att vi kan och kommer att 
leva i en värld där kunder i allt större utsträckning ställer hårdare krav 
på vår kvalitet och vårat pris. 
Vald. Birn A / S, har som ägare stort förtroende för de enskilda 
arbetstagarna vid KMAB och tillsammans skall vi säkra framtiden för 
företaget genom ett positivt ekonomiskt resultat. 
Arbetet med ”Produktionslyftet” ska fortsätta i full kraft då en ständig 
förbättring ökar vårt resultat. 
KMAB är fortfarande mycket beroende av fordonsindustrin  men vi 
kommer ersätta detta beroende med andra kunder.Vägen framåt kom-
mer att vara stenig och fylld med hinder, men med vår vägvisare skall 
vi nå fram.

Jens-Axel Birn
Styrelsens ordf.
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”Det krävs ett helt nytt sätt 
att tänka för att lösa de 
problem vi skapat med det
gamla sättet att tänka.”

Albert Einstein
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