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Emirates satsar på virtuell utbildning av personal  
Flygbolaget Emirates fortsätter växa kraftigt och för att möta det allt större behovet av 
kabinpersonal storsatsar flygbolaget nu på utbildning. En helt ny virtuell spelbaserad 
utbildning för kabinpersonal tas fram i samarbete med Cubic Global Defense, som är 
specialiserade på virtuella utbildningslösningar. Även behovet av piloter väntas öka 
stort de närmaste åren. Därför bygger Emirates en helt ny utbildningsanläggning i 
Dubai för piloter och 27 nya flygplan har beställts till ett värde av 340 miljoner kronor. 

Emirates är i dag världens största flygbolag räknat i sittplatskilometer och är också ett av 
världens snabbast växande flygbolag. Redan i mars 2016 väntas 16 nya flygplan och bara i år 
anställer bolaget över 5 000 nya personer. För att möta det ökade behovet på personal har 
Emirates, som första kommersiella flygbolag någonsin, satsat på att utveckla ett spelbaserat 
utbildningsprogram för sin kabinpersonal. Utbildningen tas fram i samarbete med Cubic Global 
Defense, en affärsenhet inom Cubic Corporation, som också ligger bakom bland annat 
virtuella utbildningslösningar för U.S. Navy. 

— Vi ser hela tiden över vår utbildning och väljer innovativa och moderna lösningar. Det här 
blir vår största investering i utbildning av besättningspersonal sedan vi introducerade vår 
rörliga flygsimulator, säger Catherine Baird, Emirates Senior Vice President cabin crew 
training. 

Den nya utbildningen kommer att använda en kombination av virtuell träning och spelbaserat 
lärande både online och i klassrum. Programmet, som fokuserar på säkerhet och service, är 
fortfarande under utveckling och kommer när det är klart att komplettera flygbolagets befintliga 
världsledande utbildningsanläggning på Emirates Aviation College i Dubai. 

Hela pilotutbildningen läggs i Dubai 

Även behovet av piloter är stort framöver för både Emirates och andra flygbolag och för att 
kunna tillgodose de framtida behoven bygger Emirates en egen utbildningsanläggning i 
världsklass i Dubai, The Emirates Flight Training Academy. Första delen av anläggningen ska 
vara klar redan under 2016, kunna inrymma 500 kadetter samtidigt och erbjuda det allra 
senaste inom teknologi och flygplan. Förutom egen flygbana, flygsimulator, klassrum, 
servicecenter, träningsfaciliteter, boende och moské investerar nu Emirates 340 miljoner 
kronor i flygplan av typen Cirrus och Embraer. Flygplansorden gör att Emirates för första 
gången kommer att genomföra hela sin pilotutbildning i Dubai. 

Flygplanen kommer att användas av kadett under utbildning. Den här ordern gör att Emirates 
Flight Training Academy för första gången kan genomföra hela sin pilotutbildning i Dubai. 
Tidigare genomfördes stora delar av utbildningen på andra ställen i världen. Förutom att ha 
samlat utbildningen på ett ställe gör den nya flygplanordern att kadetterna får den modernaste 



flygplansflottan i hela världen.  

De kadetter som antagits till Emirates pilotutbildning kommer att erbjudas logi på campus och 
få genomgå en grundlig markbunden träning. In-flight-träningen kommer att ske med flygplan 
av typen Cirrus SR22 och behörigheten till kommersiell pilot med tvåmotoriga flygplan med 
Embraer 100E. Tanken är att på sikt kunna erbjuda även andra externa parter pilotutbildning.	  
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Emirates, ett av de snabbast växande flygbolagen i världen, har fått mer än 500 internationella priser 
och utmärkelser för hög kvalitet. Emirates flyger till 149 destinationer i 80 länder över sex kontinenter, 
och är världens största flygbolag räknat i sittplatskilometer. Emirates flyger med 243 wide body-
maskiner av typ Airbus och Boeing, inklusive 69 av branschens modernaste Airbus A380. Emirates har 
lagt den största ordern i flyghistorien på 150 Boeing 777 och 50 Airbus A380 till ett värde av 99 miljarder 
US dollar. Totalt har Emirates order på 263 nya flygplan, till ett värde av mer än 124 miljarder US dollar. 

För mer information besök www.emirates.se 
 

 

 


