
RESAN

Hans algoritm 
fixar dejten

Det finns redan en uppsjö av datingsajter och konkurrensen är 
stenhård. Det har inte hindrat en ingenjör i Västerås från att starta 

en alldeles egen.

E
tt par tidiga utekvällar förra 
året stod ABB-ingenjören 
Eswar Chukaluri strate-
giskt placerad vid Stora 
torget i Västerås. En stadig 
ström förbipasserande var 
på väg till och från pubar 

och  klubbar och han ville ställa dem en 
fråga: Hur vill du helst träffa en partner?

Innan han flyttade till Sverige hade 
Eswar Chukaluri bott i både Indien, 
Tyskland och England. Medan det 
var enkelt att få nya vänner och dejta 
i  London visade det sig vara raka 
 motsatsen i Västerås. 

– Jag har bekanta som har bott här 
i flera år och som inte har fått några nya 
vänner. Det är riktigt illa. De är sociala 
och har ändå inga vänner förutom de 
kolleger de har lärt känna på jobbet, 
berättar Eswar.

Det här väckte idén till att skapa 
en egen dejtingsajt, och göra en egen 
marknads undersökning. Kontentan: 
glöm klubbar och pubar.

– Det svar jag oftast fick var att man 
helst träffar andra på hemmafester, för 
att man har någon gemensam bekant 
eller vän. Människor känner sig mer 
bekväma med det, säger Eswar.

Det här är också skälet till att Eswar 
bestämde sig för att hans dejtingsajt 
The Date Genie skulle utgå från den 
sociala nätverkssajten Facebook. 
Istället för att skapa en helt ny profil 
utgår sajten från användarnas publika 
Facebook-sidor och användarna paras 

vanligtvis ihop med en Facebook-vän 
eller en vän till en sådan. Den som är 
lite mer våghalsig kan dock välja att 
chansa och bli ihopparad med någon 
som finns i samma område och som har 
valt samma tid för en dejt, utan att ha en 
gemensam vän.

Grundidén med sajten är att korta 
vägen från chatt och snack till en dejt, en 
väg som Eswar Chukaluri tycker ofta blir 
för lång i dag. Många tillbringar betyd-
ligt mer tid online än att faktiskt träffas 
i verkligheten, tycker han.

Den enda nya information  användarna 
fyller i på sajten är om de vill träffa en 
man eller kvinna, i vilket åldersspann 
den de vill träffa ska vara, samt när och 
i vilket område de vill träffa sin dejt. 
En finess är att användarna enkelt kan 
bestämma dag utifrån när vädret ska 
vara som bäst. Eswar var väldigt angelä-
gen om att ha en väderprognos inklude-
rad i dejtkalendern.

– Vi är ändå i Sverige och då har det 
betydelse, säger han och ler.

När användarens önskemål matchar 
någon annan användares val får båda 
en inbjudan till en dejt, med en länk 
till den andra personens publika 
Facebook- profil. Bara utifrån någons 
publika  Facebook-profil kan du få en 
rätt bra inblick i en person, menar Eswar 
 Chukaluri. Du kan se sådant som vad 
personen lyssnar på för musik eller vilka 
filmer han eller hon gillar. Tackar båda 
sedan ja till en dejt bestäms platsen 
utifrån vilka som har fått högst betyg 

på Google i det område man har valt, 
vanligtvis ett fik.

Sajten, som Eswar har byggt till stor 
del själv, men med viss hjälp av en pro-
grammerare och en designutvecklare, 
har drygt 150 användare i Västeråstrak-
ten i dag. Under de första månaderna 
efter lansering var Eswar själv en av dem, 
men sedan han träffat en partner är han 
inte längre aktiv där. Om ett år hoppas 
han att sajten ska växa till ett par hundra 
 användare. Han har tagit sikte på 
 Stockholm, dit han flyttade i oktober i år.

Än så länge ser Eswar sajten som ett 
experiment och en fritidssyssla, som 
redan har lärt honom mycket. Det har 
varit en utmaning att försöka få hjälp 
av andra, vare sig det har handlat om 
utveckling av sajten eller om marknads-
föring, berättar han. Helst vill man få till 
en vinn vinn-situation.

– Det viktigaste är att vara ärlig med 
vad man vill göra och vad man är ute 
efter. Annars riskerar det att slå tillbaka. 

En annan lärdom, eller kanske snarare 
uppmaning till svenskar, är att de inte 
ska vara så rädda för släppa garden och 
vara öppna för att lära känna folk utan-
för den befintliga bekantskapskretsen. 
För den som har ett rikt socialt liv brukar 
dessutom den romantiska biten lösa sig 
av sig själv, säger Eswar.

– Svenskar är snygga, har tillräckligt 
med pengar och ett bra liv. De har alla 
förutsättningar för att kunna ha roligt.
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E S WA R  C H U K A L U R I

Bakgrund: Född i Indien. Fil. 
kand i teknologi från Nagarjuna 
universitet. M.Sc och PhD vid uni
versitetet i Bremen. Har jobbat på 
Siemens i Tyskland och Alstom i 
Storbritannien. 

Arbetar med: Nästa generations 
energisystem, på ABB i Västerås.

Gör om fem år: Jag har ingen väg 
utstakad. Men förhoppnings
vis kommer jag att göra något 
användbart och relevant.


