
Behavioral Insights and Effective Energy Policy Actions

EVIDENT Mål
EVIDENT-projektet utformar ett ramverk för att förstå de viktigaste drivkrafterna bakom individens 
beslutsprocesser, och för att etablera nya relationer mellan energiförbrukning och andra områden som 
ekonomiskt kunnande. EVIDENT bidrar med välgrundade uppskattningar och efterföljande åtgärder för 
effektiva policy insatser.

9 projektparter från 5 länder undersöker de socioekonomiska effekterna och beteendeinsikter om 
energieffektivitetsinsatser och kommer att leverera en integrerad plattform och 5 användningsfall i 2 
europeiska länder under en 3-årsperiod.

EVIDENT’s Mål

• Analysera beteendeinsikters betydelse för energieffektivisering

• Föreslå handlingsplaner och åtgärder baserat på resultat från  storskaliga
experiment

• Öka medvetenheten genom spridning av projektéts resultat

• Främja användande av öppen data för att förbättrad forskning

• Kommersialisera och utnyttja resultaten samt bidra till teknikspridning

• Utveckla en plattform för att öka medvetenheten om energieffektivitet och 
stödja bättre beslutsfattande och implementering av handlingsprogram

EVIDENT Anvädningsfall
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Användningsfall 1: Analysera värdet av 
konsumtionsfeedback till 
hushållsanvändare. Syftet är att uppskatta 
effekten av återkoppling på 
energiförbrukning till konsumenterna 
avseende energibesparingar.

Användningsfall 2: Uppskatta effektiviteten 
av åtgärder som jämförelser med liknande 
hushåll. Uppskattar effekten av 
tillhandahållen information när det gäller 
jämförelser av ett hushålls energianvändning 
med liknande grannar.

Användningsfall 3: Undersök big datas 
roll för att bedöma effekten av 
beteendeinsikter i energiförbrukning. 
Utforskar om maskininlärning kan 
identifiera de faktorer som påverkar 
behandlingseffekter på hushållsnivå.

Användningsfall 4: Undersök förhållandet mellan fördomar om 
energiförbrukning och konsumenternas finansiella kunskapsnivå.  
Avgör vilken inverkan ekonomisk och miljömässig kunskap har på 
beslut att reparera eller byta ut hushållsapparater genom att 
utveckla ett seriöst spel.

Användningsfall 5: Analysera och utnyttja energibehovskurvor. 
Undersöker effekten av energirelaterad finansiell kunnighet, 
demografiska faktorer och miljökompetens på betalningsviljan för 
att köpa effektiva hushållsapparater.
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