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Racjonalność i irracjonalność zachowań konsumentów  
na rynku usług fryzjerskich

Wstęp

Konsumpcja usług na tle konsumpcji dóbr (czy to trwałego użytku, czy to szybko 
zbywalnych) różni się. W przypadku konsumpcji usług o wiele trudniej ocenić skutki 
własnej decyzji i istnieje większa niepewności efektu. łatwiej ją także uznać za wy-
górowaną, jeśli potencjalnie konsument może coś sam zrobić (np. usługi fryzjerskie, 
kosmetyczne).

W literaturze nadal poruszane są kwestie, czy konsument w swoich zachowa-
niach jest racjonalny, czy emocjonalny. Racjonalność to jedna z kategorii, które − 
choć trwale obecne w naukach społecznych − nie posiadają jednoznacznej i ogólnie 
przyjętej definicji (Chmielecka, 1990). Termin ten odnoszony jest do dwóch sfer, tj. 
do ludzkiej wiedzy (przekonania, style myślenia, poglądy) oraz do ludzkich dzia-
łań (Pogonowska, 1996). Stąd też niektórzy badacze przyjmują, że zachowania kon-
sumenta są racjonalne, a inni, że „powinny być racjonalne” (Włodarczyk-Śpiewak, 
2007). Idąc tym tokiem rozumowania wyodrębniane są kryteria racjonalności (eko-
nomiczne, psychologiczne, społeczno-organizacyjne, biologiczne) i ich mierniki 
(Kieżel, 2003). Ocena racjonalności zachowań nastręcza jednak wiele problemów: to, 
co przez jedną osobę może wydawać się racjonalne, w ocenie innego badacza może 
już nie być. Trudno także, szczególnie w przypadku usług, rozdzielić „chcę to mieć” 
od „muszę/potrzebuję to mieć”. Podobnie trudno jednoznacznie ocenić, czy np. za-
kupy nieplanowane można traktować jako nieracjonalne (Falkowski, Tyszka, 2003). 
Na te i na inne wątpliwości odpowiada ekonomia behawioralna, która ukazuje, że 
konsument w gruncie rzeczy postępuje emocjonalnie, racjonalnie jedynie starając się 
argumentować swój wybór (de Bono, 2005). Konsument stosuje wiele mechanizmów 
(Hill, 2010), dzięki którym może uprościć swój wybór, np. poprzez:

 – oprawianie w ramki (ang. framing), dzięki czemu podnosi atrakcyjność wybra-
nego przez siebie produktu przez umyślne porównywanie go do gorszych opcji,

 – księgowanie mentalne (mental accounting), w wyniku którego wyznacza górne 
granice swoich wydatków na dany zakup.
Konsumenci gotowi są także podjąć większe ryzyko w celu uniknięcia straty niż 

osiągnięcia profitów, co implikuje kolejną grupę zachowań, np. zawyżanie kosztów 
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podjęcia nowego ryzyka przy równoczesnym obniżeniu wartości znajomego ryzyka, 
czy obawę przed podjęciem błędnej decyzji (Hill, 2010). 

Podobne zachowania można zaobserwować w stosunku wszystkich elementów 
marketingu mix, które oddziałują na proces decyzyjny konsumenta. Kiedy jest on 
pod wpływem pozytywnych emocji, jest w stanie wydać więcej (np. pójść do salonu, 
w którym za daną usługę zapłaci więcej niż zazwyczaj) (Hill, 2010), kupić coś, czego 
nie potrzebował, bo jest w promocji, czy ponownie udać się do salonu, z usług które-
go wcześniej nie był zadowolony. 

Konsument we współczesnej gospodarce

Dostępność dla konsumenta globalnych marek oraz rozwój social media spo-
wodował wiele przemian społeczno-ekonomicznych. Z jednej strony zwiększył się 
portfel marek, spośród których może on wybierać najlepsze dla siebie produkty, ale 
z drugiej strony został zbombardowany komunikatami marketingowymi. O ile czas 
antenowy nie będzie nigdy dłuższy niż 24 godziny i ilość reklam ma swoją skończoną 
liczbę, o tyle w Internecie to konsument sam decyduje, które treści będzie przyswa-
jał, a które odrzuci. Jednak i tu kwestia nie jest taka prosta. Działania reklamowe nie 
ograniczają się bowiem do marketingu poszczególnych marek, ale obecnie także do 
poszczególnych podmiotów je tworzących (marka osobista), jak też prosumentów. 
Granica pomiędzy jedną a drugą stroną coraz bardziej się zaciera, coraz trudniej roz-
różnić, kto jest kim w danym momencie. Mylące może być np. działanie ambasado-
rów marki, gdzie marketer i konsument to jedna osoba. Na rynku usług fryzjerskich 
jest to szczególnie widoczne. Promują się marki (salony fryzjerskie, producenci ko-
smetyków oraz sprzętu fryzjerskiego), ale też poszczególni fryzjerzy, będący częścią 
personelu jakiegoś zakładu. 

Do głosu dochodzą także pasjonaci tematu, którzy również chcą podzielić się 
wiedzą bądź zaprezentować umiejętności, tak więc powstają kolejne podmioty na 
rynku aktywnie promujące swoją działalność (rys. 1). Nie muszą one bezpośrednio 
działać na tym rynku, ale pośrednio bardzo na niego oddziaływać (np. na rynek usług 
fryzjerskich pośrednio oddziaływać może segment beauty, czy też rynek produktów 
ekologicznych). W ten sposób wiele podmiotów oddziałuje na decyzje zakupowe 
konsumenta. 

Jak zasygnalizowano wyżej, część z tych podmiotów reprezentują profesjonali-
ści (grupa legalnie działająca na rynku) i amatorzy (pasjonaci tematu, szara strefa). 
Nie należy jednak marginalizować odziaływania drugiej grupy, gdyż na ich korzyść 
przemawia rozproszenie (poszczególne jednostki działające na globalnym rynku, 
docierając ze swym przekazem do ludzi z różnych zakątków kraju/krajów), a także 
zamiłowanie do tematu, dzięki któremu wyróżniają się spośród podmiotów realnie 
funkcjonujących na rynku (amator pasjonat, którego siła oddziaływania postów jest 
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Owa grupa również dużo chętniej dzieli się wiedzą, dzięki czemu wzbudza zaufa-
nie swojej grupy odbiorców (nie jest traktowana jako ktoś, kto chce coś sprzedać). 
Oprócz blogów bardzo chętnie wykorzystują you Tube, za pomocą którego tworzą 
tutoriale (pokazujące jak krok po kroku wykonać daną fryzurę). Budują w ten sposób 
wielotysięczne społeczności, które wręcz oczekują na następny materiał. Przykładem 
może być Lilith Moon1, która amatorsko zajmuje się fryzjerstwem, a jej kanał ak-
tualnie subskrybuje ponad milion użytkowników i jest dostępny w trzech językach 
(angielskim, francuskim oraz rosyjskim). 

Nie można również zapomnieć o ciągłym „podłączeniu” konsumentów do tych 
treści za pomocą nowoczesnych urządzeń (smartfony, tablety) i aplikacji przez nie 
wykorzystywanych. Przez to konsument nieustannie z nimi obcuje, często nie będąc 
świadomym ich wpływu. Drugą stroną tego „podłączenia” do sieci jest nieustanne 
obserwowanie przejawów konsumpcji demonstracyjnej. Zmiana fryzury jest co-
raz powszechniej dokumentowana w postaci zdjęcia i niemal od razu udostępnio-
na wirtualnej społeczności znajomych, którzy mogą ją zobaczyć, zainspirować się 
(Facebook, Instagram). Życie w tak stworzonej społeczności, gdzie króluje kultura 

1  https://www.youtube.com/user/lilithedarkmoon [dostęp: 12.08.2014].

dużo większa niż w przypadku marki salonu fryzjerskiego, dla której obecność w so-
cial media jest traktowana jako konieczność i trudno jej za pomocą generowanych 
treści wyróżnić się spośród konkurencji). 

Rysunek 1
Wzajemne powiązania podmiotów oddziałujących na decyzję konsumenta

Źródło: Opracowanie własne.
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obrazkowa, przekłada się także na kształtowanie postaw, gustów i opinii, co ma swoje 
konsekwencje marketingowe (np. konsument, który dystansował się od danej styli-
styki fryzur, widząc fascynację tym trendem przez znajomych, może zmienić co do 
niej zdanie, a następnie zapragnąć jej posiadania). 

Specyfika rynku fryzjerskiego

W Polsce zawód fryzjera nie wymaga certyfikacji. Dla konsumenta mają znacze-
nie głównie pasja i profesjonalizm wykonania fryzury, rozwinięta wyobraźnia prze-
strzenna oraz odpowiednie podejście do klienta, uwzględniające koncentrację na jego 
potrzebach. Powoduje to, że (1) zawód ten jest powszechnie dostępny oraz popularny, 
(2) ale też ulega przeobrażeniu z percepcji fryzjera jako rzemieślnika (kiedyś) do po-
strzegania go jako artysty (obecnie). 

W podstawowym zakresie (tj. strzyżenie) usługi fryzjerskie zaliczyć można do tych 
niezbędnych w większości kultur. Każdy konsument, prędzej czy później, musi z nich 
skorzystać. Pozostałe usługi, takie jak usługi koloryzacji, trwałego prostowania czy krę-
cenia, jak też zabiegi pielęgnacyjne zależą od osobistych preferencji konsumenta. Z róż-
nych względów (m.in. złe doświadczenia, niechęć, strach przed podjęciem ryzyka, brak 
wrażliwości na kwestie estetyczne) niektórzy konsumenci minimalizują konieczność 
skorzystania z profesjonalnych usług na rzecz samodzielnego wykonania fryzury bądź 
też korzystają z pomocy członka rodziny/znajomego. Z jednej strony jest to możliwe 
dzięki częściowej substytucyjności tych usług (proste zabiegi są możliwe do samodziel-
nego wykonania bądź z pomocą innej osoby, nie będącej fachowcem), z drugiej zaś 
wielość i stosunkowo niska cena dostępnych urządzeń umożliwia ich zakup na własne 
potrzeby (np. maszynki do strzyżenia, prostownice, lokówki itp.). Dodatkowo rozwój 
social mediów (z akcentem na cztery główne portale: Facebook, you Tube, Instagram 
oraz Pinterest, a także blogi) umożliwia szybkie uzyskanie podstawowej wiedzy, nie-
zbędnej do wykonania pożądanego efektu na włosach.

W Polsce do najpopularniejszych usług fryzjerskich należą: strzyżenie, kolory-
zacja oraz stylizacja2. Powoli wśród konsumentów, którzy nie są związani z branżą 
medialną (badaniu nie zostali poddani tzw. celebryci), zainteresowanie zyskują takie 
usługi jak: trwałe prostowanie, prostowanie keratynowe oraz zagęszczanie, jak rów-
nież przedłużanie włosów. 

W przypadku strzyżenia włosów największy odsetek Polaków najchętniej udaje 
się do fryzjera (jednocześnie najczęściej są niezadowoleni z efektów wykonania tej 
usługi) ‒ wykres 1. Usługa, którą najczęściej konsumenci wykonują z pominięciem 

2  W artykule wykorzystano wyniki badań autorskich CAWI i IDI. Badanie ilościowe (CAWI) zostało przeprowadzone 
w marcu 2014 r. Wykorzystano dobór celowy próby. Badanie składało się z 72 pytań merytorycznych i 8 metryczkowych. 
Uzyskano 540 użytecznych kwestionariuszy. Badanie jakościowe (IDI) prowadzone było w okresie październik 2013 
– luty 2014 i objęło 30 osób w wieku 18-40 lat (kobiety i mężczyźni w różnej fazie rozwoju rodziny), zamieszkałych 
na terenie województwa lubelskiego.
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fryzjera, to stylizacja włosów. 24% badanych osób wykonuje ją przy pomocy bli-
skiej osoby, a aż 39% samodzielnie. Może to wynikać z powszechnej dostępności 
materiałów, dzięki którym wizyta u fryzjera nie jest koniecznością. Z drugiej strony 
dla osób pracujących, dla których fryzura jest ważną częścią wizerunku i codzienne 
dbanie o fryzurę jest wymogiem, codzienne wizyty u fryzjera mogą być niemożliwe 
ze względu na koszty, godziny otwarcia salonów bądź dodatkowy czas potrzebny na 
dojazd. Podobnie jest z usługą koloryzacji. Może to być spowodowane zachowania-
mi polskich konsumentów ukierunkowanych na oszczędzanie (TNS Polska, 2007) 
(koszt farby w drogerii jest wyraźnie niższy niż ten sam koszt poniesiony w salonie 
fryzjerskim), jak relatywnie niskimi oczekiwaniami względem fryzury (najczęściej 
koloryzacja służy pokryciu siwych włosów oraz odrostów). Fryzury wymagające bar-
dziej skomplikowanych technik koloryzacji, wymagające udania się do profesjonali-
sty (np. koloryzacja panelowa), nie są zbyt popularne w Polsce. 

Zachowania konsumenta na rynku usług fryzjerskich

Przejawy racjonalnych oraz irracjonalnych zachowań można zauważyć na każ-
dym z etapów procesu zakupowego. Należy jednak zauważyć, że każdy z wyodręb-
nionych typów konsumentów (Nalewajek, Mącik, 2014), czyli:

Wykres 1 
Substytucyjność wybranych usług fryzjerskich wśród młodych Polaków (w %)

Źródło: Badanie własne (n =  539).
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 – skupiony na jakości wykonania ‒ chcę uzyskać konkretny rezultat – tylko to mnie 
interesuje, 

 – utylitarny ‒ raz na jakiś czas trzeba pójść do fryzjera,
 – oraz hedonista ‒ nie chodzi tylko zmianę fryzury, ale także o zmianę stanu emo-

cjonalnego, 
będzie podatny na różne bodźce marketingowe w różnym stopniu. 

Jak już zaznaczono, rozwój kultury obrazkowej, w której dominuje obraz jako śro-
dek przekazu, a także rozwój technologii informatycznych nie pozostają bez wpływu 
na proces zakupowy konsumenta. Konsument może z łatwością śledzić najnowsze 
trendy, stylizacje celebrytów, a także obserwować zmiany fryzur swoich znajomych, 
nawet tych, z którymi nie utrzymuje bliskich kontaktów. Za pomocą social mediów 
może też wchodzić w interakcje z marką (w tym przypadku może nią być salon fry-
zjerski, poszczególny fryzjer bądź marka kosmetyków/sprzętu fryzjerskiego). Tym 
samym o wiele łatwiej przychodzi mu uświadomienie potrzeby (np. potrzebuję odży-
wić moje włosy). 

W przypadku usług fryzjerskich nie muszą to być wcale potrzeby, które można 
by nazwać racjonalne, tj. skrócenie długości włosów (zniszczone końcówki, długość 
utrudniająca codzienną stylizację itp.), czy ukrycie włosów siwych (koloryzacja), lecz 
względy typowo emocjonalne, tj. chęć zmiany fryzury (utożsamiana z chęcią zmiany 
w życiu), potrzeba nagłej ekspresji (np. całkowita zmiana fryzury), czy chociażby po-
trzeba poczucia się piękną (zadbanie o siebie) lub zrelaksowania sią (np. mycie skóry 
głowy połączone z jej masażem). Skorzystanie więc z usług fryzjerskich ma dla wielu 
konsumentów o wiele głębsze znaczenie, niż tylko względy higieniczno-użytkowe. 

Podobne obserwacje potwierdzają przeprowadzone badania. Zdecydowanie więk-
szość konsumentów korzysta z usług fryzjerskich z konieczności (zmusza ich do tego 
sytuacja/stan włosów) niż z chęci. Niemniej jednak blisko połowa badanych (44%) 
choć raz udała się do fryzjera z czysto emocjonalnych pobudek (wykres 2). 

Kilkuletnia obserwacja rynku pozwala zauważyć, że konsumenci, poszukując 
informacji i oceniając salony, zanim wybiorą ten, z którego usług skorzystają, ule-
gają złudnej informacji nt. jakości usług na podstawie nazwy salonu. Znajduje to 
potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach. Młodzi konsumenci o wiele gorzej 
oceniają zakłady fryzjerskie od salonów, przez co wykluczają je, stojąc przed decy-
zją, z usług którego fryzjera skorzystać. O wiele bardziej prestiżowe wydają się im 
„studia fryzur”, „atelier fryzjerskie”. Podobna prawidłowość zachodzi w przypadku 
nazewnictwa zawodu, lepiej postrzegani są fryzjerzy, którzy określają się mianem 
stylistów fryzur bądź hair designer’ami. Co ciekawe, na rynku fryzjerskim nie istnieją 
dotychczas żadne regulacje, które klasyfikują obiekty na mniej lub bardziej prestiżo-
we, co mogłoby wiązać się ze zmianą nazwy (analogicznie jak dodawanie gwiazdek 
w działalności hotelarskiej). Manipulowanie nazwami jest działaniem czysto perswa-
zyjnym, powszechnie określanym jako „chwyt marketingowy”.
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Gdyby konsument chciał postąpić w pełni racjonalnie, musiałby przeanalizować 
dostępną na rynku ofertę, która jest ogromna. Ilość kryteriów, które należy wziąć 
pod uwagę, jest również znacząca. Część z kryteriów dosyć szybko redukuje ilość 
dostępnych ofert, np. odległość salonu od miejsca zamieszkania, ceny usług, zakres 
usług, długość oczekiwania na usługi. Inne natomiast wymagają większego wysiłku 
przy ocenie przez konsumenta, ponieważ nie mogą być obiektywnie oceniane, np. 
zdolność widzenia przestrzennego przez fryzjera, znajomość trendów, umiejętność 
odczytania potrzeb konsumenta. One zaś w znacznym stopniu warunkują satysfakcję 
klienta po skorzystaniu z usługi. Naturalnie pośrednio informacje mogą być uzyska-
ne, chociażby w postaci galerii fryzur na stronie internetowej, czy opinii znajomych, 
które trudno monitorować na bieżąco. Jednak informacje te nie dają gwarancji, że ten 
konkretny fryzjer będzie umiał dobrać fryzurę do budowy anatomicznej, cech oso-
bowościowych i potrzeb tego akurat klienta. Ilość kryteriów, która decyduje o mak-
symalizacji zadowolenia, jest ogromna, a kombinacja wag tych kryteriów unikalna 
dla każdego niemal konsumenta. Proces decyzyjny, gdyby chciał być racjonalny, 
musiałby być bardzo skomplikowany, czasochłonny i żmudny. Konsumenci więc go 
upraszczają do co najwyżej kilku czynników: ceny, odległości salonu od miejsca za-
mieszkania/pracy, dostępności usług i zaufania, co do jakości usług danego fryzjera 
bądź marki. O ile pierwsze kryteria selekcjonują oferty, o tyle ostatni czynnik w bar-
dzo dużej części ma znaczenie decydujące.

Wykres 2
Motywacja konsumentów do skorzystania z usług fryzjera (w %)

Źródło: Badanie własne (n = 505).



MONIKA NALEWAJEK 77

Wspominane zaufanie powoduje, że decyzja o zmianie fryzjera może okazać się 
bardzo ryzykowna. Dlatego też blisko 65% respondentów zadeklarowało, że ma swo-
jego ulubionego fryzjera, a tylko 24% często go zmienia. Może to być spowodowane 
poszukiwaniem różnorodności (chcę sprawdzić, co ktoś inny mi zaproponuje) bądź 
nieodnalezieniem jeszcze fryzjera idealnego, który sprostałby postawionym oczeki-
waniom. 

Proces wyboru fryzjera różnież jest zróżnicowany dla różnych konsumentów (wy-
kres 3). Dla 60% badanych jest to proces skomplikowany, gdzie starannie starają się 
wybrać fryzjera. Dla 40% o wyborze fryzjera zazwyczaj decyduje przypadek.

Wykres 3
Czynniki decydujące o wyborze fryzjera (w %)

Źródło: Badanie własne (n = 467).
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Wykres 4 
Powody zmiany fryzjera (w %)

Źródło: Badania własne (n = 431).

Wykres 5 
Czynniki decydujące o odrzuceniu oferty salonu fryzjerskiego (w %)

Źródło: Badania własne (n = 431).



MONIKA NALEWAJEK 79

Racjonalne zachowania konsumenta powinny prowadzić do maksymalizacji jego 
zadowolenia. Postawieni przed sytuacją hipotetyczną badani na pytanie czy skorzy-
staliby z usług fryzjera, za którym nie przepadają, ale jakość jego usług jest wysoka, 
udzielali zróżnicowanych odpowiedzi. 45,7% byłoby skłonnych skorzystać z takich 
usług, 30,1% ‒ nie, natomiast 23,4% nie było w stanie zdecydować.

W przypadku zmiany fryzjera relatywnie duże znaczenie mają także osobowość 
pracownika salonu fryzjerskiego oraz jego umiejętności komunikacyjne (wykres 4). 
Jeżeli klient został źle potraktowany przez obsługę, nie zostały spełnione jego oczeki-
wania bądź nie zostały zachowane wymagania BHP, z pewnością nie wybierze usług 
danego salonu (wykres 5).

Również na etapie zakupu usługi można zauważyć zachowania określane w lite-
raturze jako irracjonalne. Ma to miejsce zarówno:
 – w salonie fryzjerskim ‒ klient nie jest w stanie obiektywnie ocenić jakości usług 

fryzjera, nie dysponuje bowiem wiedzą i umiejętnościami, które pozwoliłyby mu 
stwierdzić, czy proponowana fryzura faktycznie spełni jego oczekiwania (będzie 
pasowała do twarzy/osobowości, będzie prosta w codziennej stylizacji itp.), swoją 
decyzję opiera na zaufaniu do marki salonu bądź osobistego fryzjera, a opinię 
o nim opiera na subiektywnych odczuciach dotyczących jego wiedzy i umiejęt-
ności (słownictwo, sposób obsługi klienta), nierzadko jednak elokwencja nie ma 
nic wspólnego z umiejętnościami fryzjera, przez co klient wychodzi z salonu nie-
zadowolony,

 – podczas wyboru i oceny kosmetyków do stylizacji, gdzie głównie kobiety testują 
wciąż nowe marki, w oczekiwaniu, że będą lepsze od poprzednich,

 – podczas zakupu sprzętu fryzjerskiego do użytku domowego ‒ decydując się na 
sprzęt z funkcjami, których potem nie będą używać.
Badania pokazały też typowe zachowania pozakupowe konsumentów. Część 

z nich chwali się nową fryzurą (38,48%), niektórzy jednak uzależniają swoje zado-
wolenie od opinii innych osób (12,75%). Prawie 37% konsumentów przejawia podej-
ście utylitarne, gdyż wyjście od fryzjera nie wzbudza w nich żadnych emocji, nato-
miast blisko 12% zazwyczaj wychodzi niezadowolonych.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania (CAWI) pokazały, że konsumenci na rynku usług fry-
zjerskich przejawiają zachowania, które można uznać jako racjonalne, charaktery-
styczne dla postawy smart shoppera. Analiza wyników pogłębionych wywiadów 
indywidualnych (IDI) pokazuje wielką rolę emocji w zachowaniach zakupowych 
konsumentów. Od nich bowiem uzależniają oni zarówno decyzję o pójściu do fryzje-
ra, jak i satysfakcję po wyjściu. Widoczne są także przykłady racjonalizacji zachowań 
(np. podjęcie decyzji o wykonaniu jednorazowego zabiegu regeneracji włosów ze 
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względu na rzekomy stopień zniszczenia włosów, choć w istocie wystarczyłaby dłu-
gofalowa pielęgnacja włosa).
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Streszczenie

W artykule eksplorowano kwestię racjonalnych i irracjonalnych zachowań 
konsumenta na rynku usług fryzjerskich. W środowisku fizycznym mowa tu na-
turalnie o świadczeniu tych usług przez osoby profesjonalnie i nieprofesjonalnie 
do tego przygotowane (szara strefa, samodzielnie działający pasjonaci zawodu). 
Obserwacja zachowań w kanale wirtualnym wymagała jednak rozszerzenia ob-
serwowanych zjawisk do rynku usług, a więc wliczenia zachowań wynikających 
z recepcji działań takich podmiotów jak producenci sprzętu fryzjerskiego oraz ko-
smetyków fryzjerskich. 

Artykuł prezentuje wyniki autorskich badań (CAWI, IDI) dotyczących czynni-
ków satysfakcji z usług fryzjerskich w Polsce. Przeprowadzone badania pokazują 
wielość zachowań konsumentów, które traktować można częściowo jako racjo-
nalne, jak również irracjonalne. Są one obserwowane na każdym etapie procesu 
zakupowego. Z jednej strony widoczne są trendy w konsumpcji, wskazujące na 
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częściowe zachowania smart shoppingowe (główny akcent w kierunku pozyskiwa-
nia informacji, dzięki którym konsumenci chcą podejmować bardziej świadome de-
cyzje zakupowe), z drugiej strony konsumpcja tych usług ma wymiar emocjonalny 
(począwszy od motywów warunkujących skorzystanie z tych usług, po zachowania 
pozakupowe).
Słowa kluczowe: zachowania konsumenta na rynku usług, usługi fryzjerskie, racjo-
nalność konsumenta, irracjonalność konsumenta.
Kody JEL: L84, D12, M31, E26

Rationality and Irrationality of Consumers’ Behaviours  
in the Market for Hairdressing Services

Summary

In her article, the author explored the issue of rational and irrational consumer’s 
behaviours in the market for hairdressing services. In the physical environment, the 
issue is here with provision of those services by individuals prepared for it profes-
sionally and non-professionally (the informal sector, independently acting enthusiasts 
of this profession). The observation of behaviours in the virtual channel, however, 
required extension of the observed phenomena to the market for services, i.e. taking 
into account the behaviours stemming from reception of activities of such entities as 
manufacturers of hairdressing devices and cosmetics. 

The article presents findings of the author’s research (CAWI, IDI) concerning 
the factors of satisfaction with hairdressing services in Poland. The carried out 
surveys show variety of consumers’ behaviours which can be treated partially as 
rational as well as irrational. They are observed on each stage of the purchasing 
process. On the one hand, there can be seen the trends in consumption indicating the 
partial smart-shopping behaviours (the main emphasis is put on acquisition of infor-
mation owing to which consumers want to make more aware purchasing decisions); 
on the other hand, consumption of these services has its emotional dimension (be-
ginning from the motives determining the use of these services, to post-purchasing 
behaviours).
Key words: consumer’s behaviours in the market for services, hairdressing services, 
consumer’s rationality, consumer’s irrationality.
JEL codes: L84, D12, M31, E26

Artykuł nadesłany do redakcji w grudniu 2014 r.
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