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Sammanfattning 
 
Fluffiga muffins är något som var konditor vill behärska. Med hjälp av ett antal försök och 
programmet Design Expert var målet att maximera ett grundrecept till det ultimata 
chokladmuffinsreceptet. Tre försöksfaktorer valdes ut och undersöktes i en grundomgång med 
åtta delförsök. De intressanta faktorerna var; visptid av ägg och socker, mängd bakpulver och 
tid från färdig smet till plåt i ugn. Ur dessa identifierades endast Mängd bakpulver som aktiv. 
I nästa steg sätts de två resterade faktorerna konstanta i den nivå som gav högst respons 
medan bakpulvermängden varierades. På så vis sökes den absoluta maxpunkten, den nivå på 
bakpulvermängden som ger mest fluffiga muffins. 
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Inledning, problembeskrivning, syfte 
Muffins är ett mycket populärt tillbehör till både kaffe och saft och ingen tackar väl nej till en 
nybakt och härligt fluffig muffin. Diskussionerna kring vad som gör en muffin porös har varit 
många och långa så av ren nyfikenhet valde vi att angripa denna frågeställning i vårt 
hemförsök. En annan intressant aspekt är att recept för muffins varierar mycket, gruppen 
valde därför ett grundrecept att utgå ifrån. 
 
Målet var att från grundreceptet hitta de optimala nivåerna på ingredienser och 
tillvägagångssätt och på så sätt baka de fluffigaste muffinsen.  
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Metod 
 
Val av respons 
 
Som val av respons valde gruppen muffinens fluffighet. För att uppskatta volymen på bästa 
sätt (utan att förstöra muffinsen) mättes omkretsen i höjdled (se figur 1), vidare refererad som 
höjd i programmet Design Expert.  

 
 
 

Figur 1. Responsvariabeln omkrets i höjdled 
 
Val av faktorer 
 
När försöksvariabler skulle väljas diskuterades gruppens bakerfarenheter och tre stycken 
identifierades som mest troliga inverkande faktorer. Som faktor A sattes vispning av ägg och 
socker som är något som alltid nämns i recept som en viktig del i bakningen. Receptet säger 
att ägg och socker ska vispas pösigt, gruppen gjorde bedömningen att 1minut samt 2 minuter 
är lämpliga faktornivåer. Eftersom det är maximal fluffig muffins som eftersöks är bakpulver 
mycket relevant som varierande faktor. Den låga faktornivån för denna faktor valdes till 
grundreceptets förslag, två teskedar. Gruppen antog att mängden bakpulver skulle ha en 
positiv effekt på muffinens fluffighet, därför valdes den höga nivån till tre teskedar. Till slut 
valdes även tiden från det att smeten rörts ihop till att plåten sätts in i ugnen.  På så sätt finns 
möjlighet att reglera bakpulvrets arbetstid. Den låga nivån för faktorn C sattes till den kortaste 
möjliga tiden som krävs för att förbereda smeten inför gräddning (fem minuter). Den höga 
nivån sattes därefter till sju minuter.  I efterhand kan det diskuteras om skillnaden mellan hög 
och låg nivå för faktor C skulle vara större för att spegla en verklig bak situation. De övriga 
ingredienserna i receptet (se bilaga 1) samt övriga moment i bakningen kan ha en effekt på 
responsvariabeln, tex. mängden smör eller gräddningstemperatur. De tre utvalda bedömdes 
dock vara de som bör ha störst effekt. 
 



 5

 
Höga och låga nivåer på faktorerna ges i tabell 1. 
 
Tabell 1. Faktornivåer  
 Faktor Enhet låg och hög nivå 
A Vispning av ägg och 

socker  
minut Låg nivå: 1 min  

Hög nivå: 2 min 
Normalnivå: vispa poröst (ca 1 
min) 

B Bakpulver tesked Låg nivå: 2 teskedar  
Hög nivå: 3 teskedar 
Normalnivå: 1 min 

C Tid från att sätta in i 
ugnen efter färdig smet 

minut Låg nivå: 5 min  
Hög nivå: 7 min 
Normalnivå: ej angivet 

 

Förväntade effekter 
Utifrån gruppens erfarenhet av bakning förväntas att mängden bakpulver (faktor B) har den 
största effekten men att även faktor C skulle ha en aktiv effekt. Faktorerna B och C skulle 
även kunna ha en aktiv samspelseffekt. 

Konstanta faktorer 
De faktorer som inte tas med i försöksplanen sattes som konstanta. I dessa inkluderas till 
exempel resterande av ingredienser, värmen i ugnen och gräddtid.  

Störande faktorer 
En stor störfaktor i detta försök är svårigheten att mäta upp precis lika mycket ingredienser 
vid varje försöksomgång. Här måste den mänskliga faktorn räknas in.  
Äggen som användes under försöket hade olika ursprung och på så sätt olika ålder och 
storlek. Detta togs ej in i beräkning och faller då ut som en störande faktor. 
När halva försöksomgången var fullbordad öppnades ett ytterfönster i närheten av 
arbetsplatsen. Med tanke på bakpulvrets temperaturkänslighet blir även detta en störande 
faktor.  
 
Vissa av störfaktorerna uppkom genom oväntade händelser under försöket. Att äggen tog slut 
och att bakning av muffins genererar en stor mängd värme var inte väntat och problemen 
löstes på plats. För att försöka att kontrollera den mänskliga faktorn valde gruppen att inte 
utföra försöken i slumpmässig ordning, detta eftersom att ägg är svåra att dela innan de har 
vispats ihop med sockret (se tabell 2).  

Bakning 
För att göra själva bakningsprocessen så enkel som möjligt så valdes ett grundrecept på 
chokladmuffins ut med få ingredienser. Se bilaga 1 
 
”Smält smöret. Vispa ägg och socker poröst och blanda i det smälta smöret. Blanda ihop de 
torra ingredienserna och rör ner det i smeten. Fyll muffinsformarna till hälften och grädda i 
mitten av ugnen i ca 10 minuter i 200°C.” (från bilaga 1) 
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För att försöka minimera effekten av den mänskliga faktorn valdes följande strategi. Efter 
vispningen delades smeten i två delar, därefter tillsattes torrvarorna, när de två smetarna är 
klara delades de i fem delar (i formarna). Responsen är ett medelvärde av dessa, när 
medelvärdet används kommer gruppen ifrån problematiken att smeten måste delas jämnt i 
formarna. 
  
Varje delförsök gräddas på en plåt och dess baktid sattes till 10min. 
 
Ett problem som dök upp var att den mixer som skulle användas för vispning av ägg och 
socker började ryka och kasserades under vispningen av det första försöket, detta löstes 
genom att göra om försöket. En försöksplan sattes upp med tanke på att effektivisera 
bakningen och resultatet av det kan läsas ur figur 2. 
 
Efter att de inledande försöken var klara sökte gruppen ett intervall för den optimala 
inställningen av den aktiva faktorn. Detta genom att följa ”path of steepest ascent”. När 
gruppen hade hittat intervallet gjordes ytterligare försök för att hitta optimum. 
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Empiri och resultat 
Försöksplan samt responser för det inledande försöket redovisas nedan.  

 
Figur 2. Försöksplan 
 
Försöket gjordes med åtta delförsök, utan reducering eller blockning (se figur 3).  

 
Figur 3. Beskrivande data för försöksplanen.
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Analys och diskussion 
Inledande försök: 
 
Efter att datamaterialet analyserats genom en grafisk analys framgick att endast faktor B hade 
en effekt som är skiljd från noll (se figur 4). Referensfördelningens spridning skattades med 
de övriga faktorernas effekter. Gruppen anser att normalfördelnings antagandet är uppfyllt (se 
figur 5). Det kan även noteras att spridningen för modellen är den samma som för faktor B, 
detta eftersom att faktor B är den enda effekt som modellen tar hänsyn till. Inget mönster kan 
utläsas ur figur 8 vilket betyder att störfaktorerna troligtvis inte har varit tidsberoende Nedan 
redovisas ovan nämnda tabeller, grafer samt den modell som skattar responsvariabeln efter det 
inledande steget. 
 
Skattningen av responsen ges efter det inledande försöket av: 
 
Omkretsen = 13,69 + 1,05*mängd_bakpulver (teskedar) 
 
 

 
Figur 4: halvnormal plot för effekterna                Figur 5: normal plot för residualerna 
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Figur 6: sridningen för modellen                             Figur 7:spridningen för mängden bakpulver 

 
Figur 8: Residualerna i ”körordning”
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Optimerings försök: 
 
Nu jobbar gruppen med det antagande att endast mängden bakpulver har effekt på muffinens 
fluffighet och lade därför upp en försöksplan där faktorn B höjs gradvis och de övriga 
variablerna hålls konstant. För att spara tid sattes faktorerna A och C till de låga nivåerna. Se 
försöken samt respons nedan. 
 
A och C sätts till 1min, 5min 
 
Försök 1 B=2,5   16,8  
Försök 2 B=3,5  16,4 
Försök 3 B=4     16,2 
 
Slutsatsen av försöken var att optimum ligger mellan B=2,5 och B=3,5. Detta eftersom att 
B=3 resulterade i Y=16,98. 
 
Utifrån detta gjordes ytterligare försök för att hitta en skattning av den kvadratiska faktorn B2 
(I nedanstående grafer och tabeller kommer denna att betecknas som A2). Se försöken samt 
respons nedan. 
 
Försök 1 B=2,5   16,73  
Försök 2 B=3  17,1 
Försök 3 B=3,5     16,33 
 
Anledningen till att vi inte valde en roterbar försöksplan är att gruppen inte hade möjlighet att 
mäta upp teskedar med den noggrannhet som krävs. Både det linjära och det kvadratiska 
effekten av bakpulvret var signifikant skiljt från noll. Spridningen skattades genom att de 
tidigare försöken med motsvarande nivåinställningar användes som replikat (dessa 
observationer läggs dock i ett annat block). Residualerna kan antas komma från en 
normalfördelning och gruppen kan inte hitta några avvikande observationer i datamaterialet. 
(se bilaga 2). Den slutliga modellen för muffins fluffighet är följande (mängden bakpulver 
anges i antalet teskedar): 

 
Det undersöktes även när ovanstående modell för responsen har sitt maximum, se 
nedanstående tabell: 
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Slutsats 
 
Vi kan konstatera att bakpulver har den enda effekten på muffins fluffighet. Det känns 
naturligt att bakpulvret har den största effekten, men gruppen blev förvånade att endast 
mängden bakpulver skulle påverka responsvariabeln. Den optimala mängden bakpulver för 
maximal fluffighet uppskattades till 2.91 tsk, även detta förvånade gruppen då majoriteten 
hade räknat med en betydligt högre mängd bakpulver. För att få en ökad förståelse för 
problemet bör man använda sig av mer precisa verktyg, mätnoggrannheten skulle kunna höjas 
avsevärt med hjälp av en hushållsvåg. Det skulle även vara intressant att undersöka fler 
faktorer men framförallt borde ytterligare försök göras med större skillnad mellan låg och hög 
nivå för faktorn A och C (A = Vispnings tid av ägg och socker, B = Tid från att smeten är 
färdig till att muffinen sätts i ugnen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
¨ 
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Bilaga 1- Grundrecept chokladmuffins, ca 20stycken 
 
100 g smör 
2 dl socker 
2 ägg 
2dl vetemjöl 
2 msk kakao 
2 tsk bakpulver 
 
Smält smöret. Vispa ägg och socker poröst och blanda i det smälta smöret. Blanda ihop de 
torra ingredienserna och rör ner det i smeten. Fyll muffinsformarna till hälften och grädda i 
mitten av ugnen i ca 10 minuter i 200°C. 
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Bilaga 2 – tabeller och grafer från optimeringsförsöket 
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Bilaga 2 forts. - tabeller och grafer från optimeringsförsöket 
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Bilaga 3 - Det optimala chokladmuffins receptet, ca 20stycken  
 
100 g smör 
2 dl socker 
2 ägg 
2dl vetemjöl 
2 msk kakao 
2.91 tsk bakpulver 
 
Smält smöret. Vispa ägg och socker poröst under en minut och blanda i det smälta smöret. 
Blanda ihop de torra ingredienserna och rör ner det i smeten. Fyll muffinsformarna till hälften 
och sätt in plåten i ungen inom fem minuter. Grädda i mitten av ugnen i ca 10 minuter i 
200°C. 
 


