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Varmt välkommen till Retoys 
verksamhetssaga 2012
Någon frågade mig tidigare i år vad jag skulle göra om 
jag var allsmäktig för en dag. Bara en dag svarade jag?! 
Då skulle jag se till att göra det så bra som möjligt för 
alla barn i världen. Det skulle jag lösa genom att ge liv 
till många av de innovationer som barn skapar genom 
att återanvända trasiga leksaker i Retoy Lab. Den första 
jag skulle ge liv till är en superhjältinna som en liten tjej 
skapat. Hjältinnans superkraft är att hon ser världens 
ALLA barn och kan fixa allt de behöver för att må bra 
och känna sig älskade. 
 I leken är allt möjligt. I verkligheten kan nog ingen 
av oss bli allsmäktig. Men vi kan definitivt använda 
vår makt att forma en vardag där vi tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina.  
 Syftet med Retoy är är att öka barns möjligheter 
att vara med och skapa en värld där vi tar väl hand om varandra och 
naturen. Retoy utgår från leklusten och kreativiteten, som bor inom varje barn, 
och bjuder in barnen till upplevelser där de får agera miljövänligt, samtidigt 
som de lär sig mer om sina rättigheter. Att världens alla barn ska få åtnjuta sina 
rättigheter idag och i framtiden är ledstjärnan i allt vi gör. 
 För mig är Retoys ettårsdag en av de glittrigaste stunderna i Retoys 
verksamhetsaga 2012. Vi firade ett år genom att etablera vår verksamhet i 
Malmö ett stort Retoykalas i Rosengård. Till vår stora glädje var det 160 barn 
som kom och lekte med oss och vi skapade en dag fylld av värme, leksaksbyten 
och glädje. Tillsammans med alla barnen, Retoys samarbetspartners, och 
medlekare förverkligades en av mina stora drömmar; att ge tillbaka lite till 
Rosengård som gav mig så mycket under min uppväxt. 
 Mångas drömmar och visioner förvekligades 2012 och jag hoppas att du får 
inspiration av vår verksamhetssaga. Den präglas av lekfullhet, hållbarhet och 
kärlek och dess följetonger har redan börjat skrivas... 
 Vi går spännande år tillmötes där vi, tack vare många nya lekkamrater, 
kommer kunna skala upp vår verksamhet så barn över hela Sverige och så 
småningom världen kan vara med och att leka sig till en bättre värld med oss. 

Lekfulla hälsningar,

Soledad Piñero Misa
Grundare och medlekare på Retoy
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Vi invigde vår verksamhet våren 2011. I slutet 
av 2012 hade närmare 150 0001 barn lekt med 
oss, över 14 000 leksaker bytts och cirka 8 000 
barn hade lärt sig mer om sina rättigheter!

1. Att leka sig till en bättre värld!

1.1. Hur?
Hos Retoy möts barn för att genom aktiviteter och leksaker ges möjlighet att leka 
sig till en bättre värld. Detta sker genom att barn; 

 » praktiserar hållbar konsumtion i våra Leksaksbytarbazarer och Retoykalas.

 » får lära sig om sina rättigheter och gestalta sina drömmar om en bättre värld  
 genom att bland annat skapa med återvunna leksaker i våra pedagogledda  
 Retoy Labs.

 » leker med leksaker som är tillverkade med kärlek till både människor och   
 natur på våra giftfria Lekytor.

1.2. Varför?
 » 62 procent av barnen i Sverige har aldrig hört talas om sina rättigheter.

 » Om alla på jorden förbrukar energi och resurser som vi i Europa hade vi   
 behövt tre jordklot. Många varor produceras, köps och slängs utan hänsyn  
 till människor eller miljö. 

 » I Sverige har barn i genomsnitt 538 leksaker, vilket är ett tecken på de   
 ohållbara konsumtionsmönster som vi överför till våra barn. Barnen   
 utsätts dessutom för risker genom att en stor del av leksakerna på    
 marknaden innehåller miljögifter som äventyrar deras hälsa såväl som   
 miljön.

 » En studie av kemikalier i hemmiljö visade att av alla rumsmiljöer fanns det   
 mest gifter i barnens rum.

 » Enligt Stockholms stads miljöförvaltning skulle vi kunna spara upp till 16 500  
 ton växthusgasutsläpp om varje Stockholmare skulle byta en leksak med   
 någon annan istället för att köpa en nyproducerad. 

 »  

2. 2012 – Ett fantastiskt år!
Stockholm: Under året har vi utökat verksamheten hos Retoy i Luma med 
Leksaksbytarbazarer varannan lördag under våren och hösten. Vi har även 
medverkat på festivaler och tillfälliga arrangemang som bidragit till att 
skapa möten mellan barn från olika platser, och lockat fler besökare till vår 
regelbundna verksamhet i Luma.

 Under 2012 har vi lekt med över 87 300 barn i Stockholm, varav 84 000 
har lekt på våra lekytor och 3 300 bytt leksaker och deltagit i Retoy Lab. 

Malmö: Under våren 2012 etablerades Retoy i Malmö i nära samarbete med 
Rosengårds stadsdelsförvaltning. Invigningen blev en stor succé med 160 
besökande barn! 335 leksaker bytte ägare samtidigt som det skapades massor 
av teckningar om barns rättigheter och andra konstverk i Retoy Lab.

 Under 2012 har vi lekt med över 1 800 barn i Malmö. 

Retoys verksamhet ger barnen en positiv och 
omedelbar upplevelse av att det både är kul och 
möjligt att skapa en hållbar utveckling.

1) Totalt antal barn som lekt på våraa lekytor, bytt leksaker 
med oss, och deltagit i Retoy Lab under 2011 och 2012.

 Allt stort som skedde i världen skedde först i 
någon människas fantasi - Astrid Lindgren. 
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Botkyrka: Näst efter Rosengård är vi nu på god väg att etablera Retoy i 
Botkyrka kommun. Vi medverkade under Hållbarhetsveckan i Botkyrka, 
och arrangerade även ett stort kalas i samband med nyinvigningen av 
Rikstens sporthall. Det bjöds på ett fullspäckat program med bland annat 
Leksaksbytarbazar, Retoy Lab, uppträdande med Nassim Al Fakir och prova-
på-aktiviteter med olika idrottsföreningar. Vi jobbar även aktivt för att skapa 
samarbeten med fler kommuner och aktörer runt om i landet. 

 Under 2012 har vi lekt med över 200 barn i Botkyrka. 

Blocket: Under hösten 2012 inleddes ett pilotprojekt med Blocket med syfte att 
utveckla och skala upp våra Leksaksbytarbazarer. Tack vare samarbetet med 
Blocket har vi kunnat ta fram ett Leksaksbytarkit (se kapitel 3.2) med en lekfull 
interiör, och har även kunnat utveckla vårt volontärarbete (se kapitel 7).

Fler byter leksaker och deltar i Retoy Lab!

3. Byta leksaker är kul för både barn & miljö!

3.1.Leksaksbytarbazarer 
På Retoys Leksaksbytarbazarer kan barn på ett lustfyllt sätt praktisera hållbar 
konsumtion och få kunskap om barnkonventionen genom att byta leksaker och 
rita sina rättigheter. 
 Vi utvecklar ständigt nya rutiner för att sortera ut leksaker från byteskedjan 
som kan ha höga gifthalter eller som på andra sätt kan vara farliga för barn. 

3.2 Leksaksbytarkitet
För att snabbt kunna sprida våra populära leksakbytaraktiviteter till nya platser 
har vi under 2012 utvecklat ett Leksaksbytarkit som bland annat består av:

 » stämpelkort

 » t-shirts till volontärer

 » material till Rita dina Rättigheter

 » grundutbud av leksaker

 » manual för att kunna sortera bort leksaker med höga gifthalter

 » handledningsmaterial

 » hållbara bytesväskor till barnen

 » lekfulla interiörer

Interiören, i materialet Re-board, är helt 
återvinningsbar och har designats för att höja 
barnens upplevelse av att det är roligt att vara 
miljövänlig.
 Som en del av kitet har vi även tagit fram 
en praktisk och ekologisk fair trade-väska 
som vi delar ut när barnen checkar ut från 
Leksaksbytarbazarer eller Retoykalas. 
Bytesväskan är ämnad för att barnen ska 
ha en plats att samla leksaker som kan 
återanvändas i Retoys bytesaktiviteter. 
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Under 2012 har över 800 barn deltagit i våra 
kalas, 1 200 leksaker har bytt ägare och över 
400 teckningar om barns rättigheter har ritats.

På Retoy Lab får barnen bland annat KÄRleka fram:

 » fredsleksaker

 » innovationer som gör världen bättre

 » samhällen där alla barn mår bra och har kul

Under 2012 deltog över 1 500 barn i Retoy Lab.

3.3 Retoykalas 
Retoykalas är som en Leksaksbytarbazar deluxe! Förutom att byta leksaker och 
Rita dina Rättigheter kan barnen även delta i andra roliga aktiviteter som till 
exempel Retoy Lab, filmvisning eller artistframträdanden.
 Retoykalasen är ett sätt att locka fler barn till våra interaktiva och lekfulla 
arrangemang. Vi prioriterar att genomföra kalas i socioekonomiskt utsatta 
områden.  
 Vi har under året genomfört regelbundna Leksaksbytarkalas i Rosengård i 
Malmö och även anordnat ett större kalas i Botkyrka. 

4. Retoy Lab
Retoy Lab består av fantasifulla, pedagogledda workshops för barn mellan fyra 
och tio år. Genom sin kreativitet får de bygga nya leksaker och spännande 
innovationer av återvunnet material och trasiga leksaker. Under tiden utvecklar 
de kunskaper om sina rättigheter, hållbar konsumtion och globala samband. 

Under 2012 har Retoy Lab funnits på:

 » Luma bibliotek som drop-in lab

 » Retoykalas i Rosengård och Botkyrka

 » Stockholms Kulturfestival

 » Malmöfestivalen 

 » Gröna Lund 

 » Cirkus Scotts julcirkus till förmån för Reach for Change 

 Barnens innovationer och teckningar har bland annat ställts ut på Form/
Design center i Malmö, Nobelmuseet i Stockholm och biblioteken i Luma och 
Rosengård. Utställningarna har alltid varit mycket uppskattade av allmänhet, 
kommun och föräldrar. 

Under 2012 har vi tillsammans med Rosengårds stadsdelsförvaltning 
arbetat med en ansökan till Allmänna Arvsfonden för ett treårigt projekt med 
arbetsnamnet ”Lek för framtiden”. I slutet av året fick vi vår ansökan beviljad 
med det övergripande projektmålet att öka barns kunskap om barnkonventionen 
och miljö samt att skapa möten mellan barn i Malmö. Projektet innebär att 
barngrupper får delta i en serie Retoy Lab och däremellan låna Retoy-ryggsäckar 
till sin skola. 

4.1 Retoy-ryggsäckar
Retoy-ryggsäckar består av ett pedagogiskt och lekfullt material som vi under 
året lånat ut på Luma bibliotek till skolor och förskolor. I ryggsäcken finns en 
barnbok och en noggrant utvald rättvisemärkt/ekologisk leksak. Tillsammans 
bildar de ett sammanhang runt en artikel ur barnkonventionen. Materialet 
innefattar även en pedagogisk handledning till en workshop för barn mellan fyra 
och åtta år om temat barnkonventionen som utvecklats i samarbete med Unicef. 
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5. Lekytor 
I leken är allt möjligt! Något som är självklart för alla barn men som många 
vuxna behöver bli påminda om ibland. Leken lär oss på ett lustfyllt sätt att 
samarbeta och att komma på nya lösningar. Leken som pedagogisk metod 
är även ett effektivt och roligt sätt för barnen att ta till sig kunskaper om sina 
rättigheter och miljö.
 Retoy har permanenta lekytor på Tekniska museet och på Luma bibliotek i 
Stockholm. Där erbjuder vi barn leksaker som är tillverkade med kärlek till både 
människor och miljö. På dessa lekytor har barnen möjlighet att leka med roliga 
och pedagogiska appar på våra populära lek och lär stationer.  På Luma finns 
även spel och pussel om miljö och barns rättigheter.
 Under 2012 har vi utvecklat en mobil lekyta som finns med på våra 
Retoykalas. Lekytan består av en lekmatta, tillverkad enligt cradle-to-cradle, 

med giftfria, ekoetiska leksaker för de yngsta 
barnen. I samband med lekytan finns också 
information till föräldrar om giftfria leksaker 
och barns rättigheter. 

Vi har även tagit fram en lekmodul som ska kunna installeras på platser där 
barn befinner sig såsom bibliotek, entréer, och väntrum. Miljöpartiet har beställt 
det första exemplaret av modulen som vi nu testar för att sedan kunna skala upp 
och utveckla. Modulen innehåller: 

 » ett bibliotek med böcker om miljö och barns rättigheter.

 » material till Rita dina Rättigheter.

 » miljöpedagogiska spel och pussel.

Till modulen hör även en giftfri lekyta för de minsta barnen.

Alla delar som ingår i konceptet ska bestå av miljöriktiga material. Kreativa 
former och grafisk kommunikation väcker även intresse så att barnen upplever 
hållbar konsumtion som något positivt och kul. 

6. Mobila Retoy
Parkteaterturné: Under juni månad turnerade Retoy tillsammans med Clownen 
Manne & Co i samband med Parkteaters föreställning ”Ett Rent Nöje!”. 

 Totalt besöktes 12 olika platser runt om i Stockholm och närmare 1 200 
barn bytte leksaker med varandra.

Stockholms Kulturfestival: I augusti deltog Retoy på Stockholms Kulturfestival 
under fyra dagar. Vi arrangerade bland annat ett stort Retoy Lab i samarbete 
med Nobelmuseet och Tekniska museet. Där deltog cirka 700 barn  i 
skapandet av en modell av sitt Stockholm, baserat på barns behov och fantasi. 
Vi anordnade även två välbesökta Leksaksbytarbazarer varav en i samband med 
att Blocket hade loppis på Sergels torg.

 Över 560 barn besökte oss och närmare 1 000 leksaker bytte ägare! 
   
Malmöfestivalen: Här kunde barn byta leksaker och rita sina 
rättigheter i Retoys tält hela festivalveckan. Under ett par dagar 
anordnades även Retoy Lab där barnen fick bygga en stad av återvunnet 
material på temat ”Barnens hållbara Malmö”. Tillsammans med SITA 
anordnades även en återvinningsstafett.

 Över 1 100 barn besökte oss under Malmöfestivalen och mer än 1 600 
leksaker bytte ägare. Dessutom ritades 320 teckningar om barns rättigheter. 

De hållbara städer som barnen skapade på festivalerna har i 
Malmö ställts ut på biblioteket i Rosengård och på Nobelmuseet i 
Stockholm. Utställningen i Stockholm turnerar och kommer även 
att ställas ut på Tekniska museet och Luma bibliotek under 2013. 
Genom utställningarna uppmärksammas vuxna besökare på 
barnens tankar, känslor och idéer.

Under 2012 har över 84 000 barn 
lekt på våra lekytor.
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Julklappsbytarbazarer: På Kulturhuset i december hade vi förmånen att 
erbjuda ett alternativt sätt att ”julhandla” på tillsammans med Miljöförvaltningen 
i Stockholm. Satsningen var en del av ett långsiktigt projekt för Stockholms stad 
och kommer att generera fler bytestillfällen runt om i staden inför kommande 
decembermånader. 
 Bazaren blev väldigt uppskattad och välbesökt och resulterade i att 653 
leksaker byttes, vilket motsvarar en besparing av 5 000 kg växthusgaser. 
 

Fasta och mobila Retoy-platser

7. Vi som leker med Retoy
Retoy är ett socialt företag som består av både en insamlingsstiftelse och ett 
aktiebolag.
 Verksamheten drivs av ett Retoyteam som tillsammans med barnexperter, 
lokala Retoyledare, Retoyvolontärer och våra samarbetspartners skapar 
förutsättningar för att så många barn som möjligt ska få leka sig till en bättre 
värld med oss. 

Barnexperter: Centralt för Retoy är att barnen aktivt är med och formar 
utvecklingen av vår verksamhet. Därför tar vi stöd av vår expertpanel 
bestående av barn i åldrarna fem till tio år. Barnen har gjorts delaktiga i allt 
från arkitektritningarna till världens första Retoy i nya Luma-biblioteket, till den 
löpande verksamheten.
 Samtidigt som barnen är med och utformar Retoy får de lära sig om och 
praktisera sina egna rättigheter. Därmed tillämpas barnkonventionen i praktiken.

 Innan vi startade verksamheten i Malmö bjöd vi in förskoleklasser i 
Rosengård för att, i egenskap av barnexperter, testa Kalaskonceptet. 

Retoyteam: Under 2012 har Retoyteamet formats av två medlekare som lekt 
på heltid och en som lekt på halvtid. Ytterligare sju medlekare har lekt med oss 
under betalda timmar löpande under året. 

Lokala Retoyledare: Under hösten har vi försett två tidigare volontärer med 
utbildningsmaterial och handledning för att kunna skala upp verksamheten och 
de olika Retoy-aktiviteterna. De får även en symbolisk ersättning då de tar ett 
större ansvar för Retoys verksamhet. 

 På Luma och i Rosengård drivs nu verksamheten av lokala Retoy-ledare. 

Volontärer: För att kunna erbjuda kostnadsfria bytesaktiviteter och Retoy Labs 
behöver vi volontärer som delar vår vision och som vill bidra till att fler barn har 
möjlighet att leka med oss. Antalet volontärer som engagerar sig i Retoy ökar 
stadigt.

 Under 2012 har vi utbildat över 70 volontärer och lagt en grund för att 
utbilda fler i takt med att verksamheten växer.  

Volontärer hos Retoy
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8. Samarbeten
Retoy utvecklas i nära samarbete med olika aktörer från näringsliv, offentlig 
och ideell sektor i syfte att sprida och skala upp Retoys verksamhet. Samtliga 
partners bidrar med sina unika kunskaper och resurser för att tillsammans kunna 
erbjuda hållbarhetslösningar med fokus på barn. Vi är stolta att under 2012 ha 
fått samarbeta med dessa lekvänner:

Samarbetspartners och finansiärer 2012:

Samarbetspartners 2012:

 If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”
- African Proverb 

Tack vare våra partners och volontärer som engagerar sig har vi möjlighet att 
erbjuda kostnadsfria aktiviteter om hållbarhet och skapa mötesplatser där alla 
barn är välkomna.

9. Media & Marknadsföring
Retoy har fått mycket positiv uppmärksamhet i media vilket har bidragit till att 
fler besökare hittat till oss. Axplock av media vi uppmärksammats i under 2012:

 » DN

 » Metro 

 » Sydsvenskan

 » Smålandsposten

 » Veckans affärer

 » Good News Magazine

 Julklappsbytarbazaren, i samarbete med Stockholms stad på Kulturhuset i 
december resulterade i 26 olika medieklipp, framförallt i Stockholmsmedia som 
tidningar, radio, tv och föräldrabloggar.  

Retoy-kalasen i Malmö har kontinuerligt marknadsförts i samarbete med 
Rosengårds stadsdelsförvaltning med affischering runt om i staden, i 
lokaltrafiken och på skolor. 

 Genom sin synlighet har Retoy bidragit till att medvetandegöra syftet med sin 
verksamhet och indirekt inspirerat till ett förändrat konsumtionsmönster. 

Soledad Piñero Misa har även i egenskap som ledare och grundare av Retoy 
blivit nominerad till flera utmärkelser. 

 » KURagepriset, Svenska spahotells utmärkelse, som delas ut till en offentlig  
 person med stort kurage och påtaglig handlingskraft som genom positiv   
 handling eller prestation har utmärkt sig under det gångna året. Första pris.

 » Göranpriset, Nätverket Göran, som delas ut till den kvinna som har nått   
 framgång med bibehållen balans i livet. Första pris.

 » Veckans Hjälte, Inspirationsmagasinet Heroes of Today, för att ha grundat  
 Retoy.

 » Shortcuts lista över årets uppstickare, åttonde plats.

 » Ben and Jerrys ”Join our Core” tävling, finalist.

 » Änglamarks tävling, finalist.

 » Månadens Malmöbo, finalist
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 Det är inte den värld vi drömmer om som avgör. Det är 
vilken värld vi är med och skapar.” – Soledad Pinero Misa 

Följ vår utveckling på www.retoy.se


